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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 832/06
Ob-34034/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke:
tajništvo Komercialnega sektorja, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: invazivna diagnostika.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: nakup katetrov,
balonskih katetrov, stentov, žic, uvajal,
coilov, setov za pripravo bolnikov, žilnih
zapiral, reševalnih setov.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 33.14.12.00-2, dodatni predmet(-i):
33.14.12.10-5,
33.14.12.40-4,
33.18.45.00-8, 33.14.16.20-2.
II.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.7) Dodatne informacije: pogodba bo
sklenjena za obdobje enega leta z možnostjo dvakratnega podaljšanja.
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/durs/
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Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 11. 2006.
Klinični center Ljubljana

Gradnje
Ob-34038/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,
kontaktna oseba: Nataša Čož, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76,
faks 01/478-69-58, elektronska pošta: natasa.coz@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del za 1. fazo dogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije diagnostičnega,
terapevtskega in servisnega (DTS) objekta
v Kliničnem centru Ljubljana.
II.2) Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana, Ljubljana.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 45.21.51.30-7, 45.30.00.00-0.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del za 1. fazo dogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije diagnostičnega, terapevtskega in servisnega (DTS) objekta v Kliničnem centru Ljubljana.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka 15. 12. 2006,
– gradnje 15. 3. 2007.
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 zdravje
Ob-34572/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna oseba: mag.
Suzana Tratenšek, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/23-55-391, faks
02/23-55-237, elektronska pošta: suzana.tratensek@uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: novogradnja in rekonstrukcija objektov na lokaciji Pohorski dvor za
zagotovitev prostorskih potreb Fakultete za
kmetijstvo UM.
II.2) Kraj izvedbe: Pohorski dvor.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: novogradnja in rekonstrukcija objektov na lokaciji Pohorski dvor za zagotovitev prostorskih potreb Fakultete za kmetijstvo UM.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: december 2006,
– gradnje: februar 2007.
II.7) Datum zaključka: oktober 2008.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora), v
60 dneh od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij in v skladu z dinamiko plačil,
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani pooblaščenega
zastopnika naročnika (nadzora), po primopredaji del, predaji bančne garancije oziroma garancije zavarovalnice za garancijsko
dobo, v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene končne situacije.
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:1. 12. 2006.
Univerza v Mariboru

Javni razpisi
Blago
Ob-34450/06
Razveljavitev
Naročnik Splošna bolnišnica, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec zaradi preseganja načrtovanih razpoložljivih sredstev v
celoti razveljavlja javni razpis za dobavo in
montažo Hematološkega analizatorja, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57 z dne
2. 6. 2006, Ob-15411/06.
Obvestilo o razveljavitvi so prejeli vsi ponudniki, ki so sodelovali v postopku javnega
naročila.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 2238-18

Ob-34475/06

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, je dne 14. 11. 2006 na podlagi 77.

Stran
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člena ZJN-1, sprejel odločitev o zavrnitvi
vseh ponudb, prispelih na javno naročilo
»nakup zdravil za uporabo v humani medicini, objavljeno v Uradnem listu RS, št.
98 z dne 22. 9. 2006, Ob-26254/06, in v
Uradnem glasilu Evropske skupnosti št.
2006/S 178-189499.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-34464/06
Podaljšanje roka
za predložitev prijav
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: Reagenti in kemikalije,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 112 z
dne 3. 11. 2006, Ob-30640/06 ter v Uradnem listu EU 2006/S 207-220651, z dne
28. 10. 2006, se popravi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov
za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: do 21. 12. 2006.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 21. 12. 2006 do
13. ure.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-34532/06
Podaljšanje roka
za predložitev prijav
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: Medicinski potrošni material za kardiologijo, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 112 z dne 3. 11.
2006, Ob-30651/06 ter v Uradnem listu EU
2006/S 207-220652 z dne 28. 10. 2006,
se popravi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov
za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: do 21. 12. 2006.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 21. 12. 2006 do
13. ure.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 860/06

Ob-34576/06
Podaljšanje rokov

V javnem naročilu za nakup razkužil in
sredstev za nego kože, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006, Ob-25573/06,
se spremenijo navedbe pod točkami objave
kot sledi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov
za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 18. 12. 2006 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 12. 2006 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 12.
2006 ob 12. uri, v glavni stavbi Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 2, Seminar II.,
1. klet.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokumente z veljavnostjo, ki je navedena v
razpisni dokumentaciji za predmetno javno
naročilo ob upoštevanju novega roka za
odpiranje ponudb.
Klinični center Ljubljana
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Ob-34593/06
Popravek
V obvestilu o oddaji naročila za nakup
motornih vozil, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 123-124 z dne 1. 12. 2006,
Ob-33310/06, se popravi besedilo pod točko
V.1.1), tako da se pravilno glasi:
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. VOD 35-06 (VOD
53-06 P): Renault Nissan Slovenija,
d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kastelic,
Dunajska 22, 1511 Ljubljana, Slovenija,
tel. 041/375-665, faks 01/432-40-64, elektronska pošta: igor.kastelic@renault.si.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 01.4-92/5-06
Ob-33901/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Ptuj, kontaktna oseba: Aleksander Voda, Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-14-00, elektronska pošta: aleksander.voda@sb-ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01.4-92/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj.
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:
A. mleko in mlečni izdelki,
B. sadje in zelenjava,
C. kruh in pekovsko pecivo,
D. mlevski izdelki in testenine,
E. jajca,
F. meso, ribe in izdelki iz mesa,
G. zmrznjena živila,
H. splošno prehrambno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti bančno garancijo v višini 500.000 SIT
in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
bančno garancijo v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 60 dni po izdaji računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbo
naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost

posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti – potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni od dneva
objave JN v Uradnem listu RS;
2. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen ter da ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
da so posledice sodbe že izbrisane;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču,
zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni
urad – potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni
od dneva objave JN v Uradnem listu RS;
4. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad ali carinska uprava – potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni od dneva
objave JN v Uradnem listu RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
5. da je predložil potrjen obrazec
BON-2 (pravne in gospodarske družbe) ali
BON-1/SP (samostojni podjetniki) in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih ima
ponudnik transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – original potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
objave JN v Uradnem listu RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
6. izpolnjeno izjavo, da ni dal zavajajoče
podatke;
7. izpolnjeno izjavo, da zagotavlja 100%
razpisanih vrst blaga in količin skupine ali
podskupine na katere se prijavlja, razen za
skupino B;
8. izjavo o plačilnih pogojih;
9. izjavo, da zagotavlja dobavni čas 24
ur;
10. izjavo, da bo dostava fco skladišče
bolnišnice – razloženo;
11. izjavo, da zagotavlja transport, ki bo
omogočal neprekinjeno hladilno verigo - velja za skupine A, F in G;
12. izjavo, da sprejema vse zahteve naročnika glede izdelanih in napisanih strokovnih kriterijev za posamezno skupino, ki so
priloga razpisne dokumentacije;
13. izjavo, da ima pridobljen ovalni znak
veterinarskega nadzora - velja za skupino F
(razen podskupine F/b);
14. izjavo, da ima izdelan postopek notranje kontrole - HCCP - velja za skupino F;
15. izjavo, da nudi blago, ki je vsaj 50%
lastne poizvodnje - velja za skupino F (razen
podskupine F/b);
16. izjavo, da bo predložil vzorec blaga z
deklaracijami (če bo naročnik zahteval);
17. priložena parafirana pogodba o dobavi blaga.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: izključno na TR št.
01100-6030278670.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 12. 2006, do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 12. 2006
ob 10. uri.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 11. 2006.
Splošna bolnišnica Ptuj
Št. 1831
Ob-34037/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA Golnik, kontaktna oseba: Roman Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija,
tel. 04/256-94-41, faks 04/256-94-42, elektronska pošta: roman.potocnik@klinikagolnik.si, internetni naslov: www.klinika-golnik.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 elektro diesel agregata.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 11 JN/2006 – elektro diesel
agregat.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava z dostavo in montažo elektro diesel agregata z vsemi potrebnimi elementi
(pogonski agregat, generator električne
energije, rezervoar za gorivo, komandna
omara opremljeno z elementi, zvočna
izolacija, kompletna tehnična dokumentacija), postavitvijo na mestu obratovanja, povezavo vseh instalacij (strojni in
elektro).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: KOPA Golnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek januar 2007 in/ali konec
predvidoma do konca februarja 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, bančna garancija za odpravo
napak v garancijski dobi ali bianco menice
skupaj z izjavo za izpolnitev in vnovčenje.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registracija dejavnosti, dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
nekaznovanje in ostale zahteve, ki izhajajo
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju,
potrdilo plačanih davkih, potrdilo sodišča,
da ni v začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije,
vse ostalo kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2
obrazec, za fizične osebe napoved za odmero davka od dohodkov za preteklo leto
potrjeno s strani pristojne davčne uprave
in podatke bank kjer ima ponudnik odprte
poslovne račune o solventnosti za obdobje
zadnjih 6 mesecev ter o stanju blokad računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference za zadnji 2 leti pred
oddajo ponudbe, natančnejši opis in prospektni material ponujene opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. plačilne pogoje,
3. čas garancije.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 1. 2007 do 12.
ure.
Cena: brezplačno.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 1. 2007
ob 13. uri; sejna soba na upravi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 11. 2006.
KOPA Golnik
Ob-34062/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brežice, kontaktna oseba: Anica Hribar,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-40, faks 07/499-00-52,
elektronska pošta: anica.hribar@brezice.si,
internetni naslov: www.brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma Zupančič, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-46,
faks 07/499-00-52, elektronska pošta: vilma.zupancic@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma Zupančič, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-46,
faks 07/499-00-52, elektronska pošta: vilma.zupancic@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 516/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za kuhinjo
OŠ Bizeljsko – novogradnja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Bizeljsko – OŠ Bizeljsko.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža oprema za šolsko kuhinjo – novogradnja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007, konec 31. 7.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: 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.
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 90%,
– garancijska doba 5%,
– reference 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: ni plačila.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 1. 2007
ob 12.30; sejna soba Občine Brežice.
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.
Občina Brežice
Ob-34063/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Druga osnovna šola, kontaktna oseba: Boža
Pirnat, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/884-13-90, faks
02/884-10-97.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNB1/2007-2009.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenega blaga za šolsko prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: franco Druga osnovna
šola Slovenj Gradec – kuhinja in franco
Podružnična osnovna šola Pameče – kuhinja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: kruh, pekovsko pecivo in
slaščičarski izdelki.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: sveža zelenjava in suhe
stročnice.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: zamrznjena in konzervirana zelenjava.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: sveže in suho sadje.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: zamrznjeno in konzervirano sadje.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: jajca.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: olja.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: sadni sokovi in drugi napitki.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno blago.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
letna vrednost naročila 30,330.000 SIT. Naročilo je razdeljeno na sklope.
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1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: meso in mesni izdelki,
3. sklop: ribe in konzervirane ribe,
4. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine,
5. sklop: kruh, pekovski pecivo in slaščičarski izdelki,
6. sklop: sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. sklop: zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sklop: sveže in suho sadje,
9. sklop: zamrznjeno in konzervirano
sadje,
10. sklop: jajca,
11. sklop: olja,
12. sklop: zamrznjeni izdelki,
13. sklop: sadni sokovi in drugi napitki,
14. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom leta predloži v zavarovanje menico z menično
izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je najmanj 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: navedeno v navodilu ponudnikom za
izdelavo razpisne dokumentacije za priznanje usposobljenosti. Vsa zahtevana potrdila
in dokazila ne smejo biti starejša od 30 na
dan odpiranja dokumentacije za priznanje
usposobljeno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz sodnega registra ali druge ustrezne evidence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti
– odločba organa o izpolnjevanju pogojev,
3. potrdilo, da ni kazenskem postopku
– potrdilo ministrstva za pravosodje,
4. potrdilo, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke – potrdilo DURS,
2. potrdilo, da je finančno in likvidno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam referenc z navedbo naziva in
naslova naročnika,
2. izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane letne količine,
3. dokazilo, da ima zagotovljeno kontrolo
kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena 60%,
– potrjene reference 40%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNB1/2007-2009.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentaci-

je: pridobiti ju je mogoče do: 15. 12. 2006,
cena: 14.000 SIT pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo pri blagajni ali negotovinsko na račun
št. 01312-6030679756. Pri negotovinskem
plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 22. 12. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 12 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
in predstavniki ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 12. 2006
ob 12. uri, Druga osnovna šola Slovenj Gradec.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila znaša 30,330.000 SIT letno.
Naročnik bo vse kandidate, ki jim bo priznana usposobljenost, vsakih 12 mesecev
povabil k oddaji ponudbe. Pogodba bo sklenjena za dobo 12 mesecev.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Druga osnovna šola
Ob-34248/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prva osnovna šola, kontaktna oseba: Jožica Fras, Šercerjeva ulica 7, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/884-23-81, faks
02/882-17-20.
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: JNB1/2007-2009.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenega blaga za šolsko prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: franko Prva osnovna šola
Slovenj Gradec – kuhinja in franko Podružnična osnovna šola Sele-Vrhe – kuhinja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: zamrznjene in konzervirane ribe.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: jajca.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: zelenjava.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: sadje.
Sklop št. 7
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2) Kratek opis: pijače.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz testa.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno blago.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Celotna vrednost znaša 29,000.000 SIT
letno. Naročilo je razdeljeno na sklope.
1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: meso in mesni izdelki:
2.1. sveže meso,
2.2. mesni izdelki in konzervirano meso,
3. sklop: zamrznjene in konzervirane
ribe,
4. sklop: jajca,
5. sklop: zelenjava:
5.1. sveža zelenjava,
5.2. zamrznjena zelenjava,
5.3. konzervirana zelenjava,
6. sklop: sadje:
6.1. sveže sadje,
6.2. konzervirano sadje,
7. sklop: pijača:
7.1. brezalkoholna pijača,
7.2. ostala pijača,
8. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine,
9. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
10. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa,
11. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom
le-ta predloži v zavarovanje posla menico
z menično izjavo v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je najmanj 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: navedeno v navodilu ponudnikom za
izdelavo razpisne dokumentacije za priznanje usposobljenosti. Vsa zahtevana potrdila
in dokazila ne smejo biti starejša od 30 na
dan odpiranja dokumentacije za priznanje
usposobljeno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz sodnega registra ali druge ustrezne evidence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti
– odločba organa, da izpolnjuje pogoje,
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
– potrdilo ministrstva za pravosodje,
4. potrdilo, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke – potrdilo DURS,

2. potrdilo, da je finančno in likvidno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam referenc z navedbo naziva in
naslova naročnika,
2. izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane letne količine,
3. dokazilo, da ima zagotovljeno notranjo
kontrolo kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena 60%,
– reference dobavitelja 40%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNB1/2007-2009.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 12. 2006.
Cena: 14.000 SIT pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo pri blagajni ali negotovinsko na račun
št. 01312-6030679465. Pri negotovinskem
plačilu potrebujete za dvig dokumentacije
potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 22. 12. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 12 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
v obeh fazah postopka in predstavniki ponudnika s pooblastilom. O času in kraju odpiranja ponudb, bodo obveščeni ponudniki, ki
jim bo priznana usposobljenost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 12. 2006
ob 14. uri; Prva osnovna šola Slovenj Gradec.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila znaša 29,000.000 SIT letno.
Naročnik bo vse kandidate, ki jim bo priznana sposobnost, vsakih 12 mesecev povabil
k oddaji ponudbe. Pogodbe bo sklenil za
obdobje 12 mesecev.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Prva osnovna šola
Ob-34251/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Matije Čopa Kranj, kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Ulica Tuga Vidmarja 1, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/201-36-60, faks
04/201-36-77.
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.,
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kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane v Osnovni šoli Matije Čopa
Kranj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Matije Čopa Kranj,
Ulica Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj.
Šifra NUTS: SI009.
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: 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.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane v OŠ Matije Čopa Kranj, po posameznih sklopih. Živila so razdeljena v enajst
sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 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: 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 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 samostojen 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 v sklopih, kjer je to zahtevano,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP programu,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil v skladu z veljavnimi predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. fiksnost cen,
3. kvaliteta,
4. plačilni rok,
5. lastna proizvodnja,
6. odzivni čas za nujne dobave.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 71-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 1. 2006, cena:
7.500 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
71-2006, je potrebno predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 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: 8. 1. 2007
ob 14.30, Osnovna šola Matije Čopa Kranj,
Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Osnovna šola Matije Čopa Kranj
Ob-34283/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Kosmač, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-336,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
paket gumi vzmeti vlečne in odbojne naprave (sklop A: 800 kosov; sklop B: 2400
kosov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave: CD Dobova,
Ulica 14. aprila 23.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A: 800 kosov – paket gumi vzmeti vlečne naprave,
– sklop B: 2400 kosov – paket gumi
vzmeti odbojne naprave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: največ 12 mesecev od dne-

va sklenitve pogodbe oziroma do zadnje
dobave.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 4,500.000 SIT, z veljavnostjo do 9. 4. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobav.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
6. predložiti mora revidirane finančne izkaze (bilanca stanja in bilanca uspeha) za
zadnje leto;
7. drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) certifikat oziroma homologacija vzmeti z rezultati opravljenih meritev potrjeno s
strani mednarodno pooblaščene institucije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– iz 1. točke – izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
– iz 2. točke – potrdilo, ki ga izda pristojni
organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za
opravljanje določene dejavnosti;
– iz 3. točke – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– iz 4. točke – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence;
– iz 5. točke – potrdilo, ki ga izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Dokazila so lahko v originalu ali kopiji in
ne smejo biti starejša od 3 mesecev (velja
za točke od 1 do 4), razen za točko 5, kjer
dokazilo ne sme biti starejše do 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: revidirane
finančne izkaze (bilanca stanja in bilanca
uspeha) za zadnje leto pred dnevom objave razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: certifikat oziroma homologacija vzmeti z rezultati opravljenih meritev
potrjeno s strani mednarodno pooblaščene
institucije.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – maks. 97 točk,
2. rok plačila – maks. 3 točke.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 6. 1. 2007.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri
NLB d.d., Ljubljana, tuji ponudniki pa 40
EUR na devizni račun NLB d.d., IBAN:
SI56029230019346887, SWIFT: LJBASI2X.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 8. 1. 2007 do 15.
ure v tajništvo Centra za nabavo, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2007
ob 11. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 844/06
Ob-34286/06
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.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije. Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je
treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14,

1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup oksigenatorjev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup oksigenatorjev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.61.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je razdeljen na 6 sklopov; podatki kot so: obseg in okvirne letne
količine, ki so predmet javnega naročila in
vse strokovno-tehnične zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije: pogodba bo sklenjena za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja še največ za dvakratno obdobje.
Število možnih podaljšanj: 2.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v višini 1% končne ponudbene vrednosti, z vključenim DDV.
Bančna garancija na prvi poziv za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo plačilo: 90 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 94-100394 z dne 18. 5. 2006.
Druge
prejšnje
objave:
2006/S
218-233347 z dne 16. 11. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 23. 1. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT/41,73 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Ponudnik lahko odda del ponudbe v angleškem jeziku – opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 1.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje, Komercialnega sektorja, Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave. Predhodno informativno obvestilo je bilo objavljeno v Ur. l. RS, št. 51-52
z dne 19. 5. 2006, Ob-13972/06; popravek:
Ur. l. RS, št. 117-118 z dne 17. 11. 2006.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 842/06
Ob-34287/06
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.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije. Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljublja-
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na, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup implantabilnih kardioverterjev
in defibrilatorjev s pripadajočimi elektrodami
(ICD).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naro
čilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup implantabilnih kardioverterjev in
defibrilatorjev s pripadajočimi elektrodami (ICD).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.22.10-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je razdeljen na 8 sklopov; podatki kot so: obseg in okvirne letne
količine, ki so predmet javnega naročila in
vse strokovno – tehnične zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije: pogodba bo sklenjena za obdobje enega leta z možnostjo
podaljšanja še največ za dvakratno obdobje.
Število možnih podaljšanj: 2.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v višini 1% končne ponudbene vrednosti, z vključenim DDV.
Bančna garancija na prvi poziv za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo plačilo: 90 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 125-133186 z dne 5. 7. 2006.
Druge
prejšnje
objave:
2006/S
200-211871 z dne 19. 10. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 23. 1. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT/41,73 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Ponudnik lahko odda del ponudbe v angleškem jeziku – opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 1.
2007 ob 13. uri; v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje, Komercialnega sektorja, Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skup
nosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi A III te objave. Predhodno informativno
obvestilo je bilo objavljeno v Ur. l. RS, št.
71 z dne 7. 7. 2006, Ob-19331/06; popravek: Ur. l. RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006,
Ob-29509/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 848/06
Ob-34293/06
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 OCT – optične naprave za globinsko slikanje mrežnice v plasteh.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.00.00-4.
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
OCT – optične naprave za globinsko slikanje mrežnice v plasteh.
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 sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT oziroma 41,72 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: 16. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 5. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 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: 1. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 846/06
Ob-34294/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-25, faks
01/522-12-54.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup endoskopske opreme.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.16.81.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
endoskopske opreme:
1. sklop: videolinija za kolonoskopije z
videokolonoskopoma 1 kos,
2. sklop: videolinija za duedenoskopije z
duedenoskopom 1 kos,
3. sklop: upogljivi bronhoskop – diagnostični 1 kos,
4. sklop: upogljivi plevroskop 1 kos,
5. sklop: resektoskop daljši 1 kos,
6. sklop: kamera za laparoskopske operacije 1 kos,
7. sklop: laparoskop 3 kos,
8. sklop: histeroskop 2 kos,
9. sklop: rinoendoskop A 1 kos,
10. sklop: rinoendoskop B 1 kos,
11. sklop: rinoendoskop C 1 kos.
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
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 končne primopredaje.
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.
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 16. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT oziroma 41,73 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: 16. 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 17. 5. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2007
ob 12. 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: 1. 12. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-34429/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: nabava@dars.si.
I.2) 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: DARS d.d.,
vložišče, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-68.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000563/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme za zalivanje reg.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Avtocestna baza Ljubljana,
Grič 54, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.52.31.20-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: stroj za rezkanje razpok v asfaltu,
– sklop 2: samohodni kotel z opremo,
– sklop 3: mobilni kompresor z generatorjem,
– sklop 4: lahko tovorno vozilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 2.000 EUR za vsak ponujeni sklop oziroma 8.000 EUR za vse ponujene sklope.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira nabavo iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno v roku 60 dni od prejema
računa v skladu z določili razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000563/2006.
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: razpisna dokumentacija v elektronski (pdf) obliki je brezplačna. Plačilo v višini 6.000 SIT oziroma
25 EUR se nanaša na razpisno dokumentacijo v pisni obliki. Ponudniki pošljejo pisne
zahteve po razpisni dokumentaciji po faksu
št. 01/300-98-78 ali po elektronski pošti na
naslov: nabava@dars.si. Ponudniki morajo v svoji pisni zahtevi navesti naslov razpisne dokumentacije, svoj točen naziv in
naslov, davčno številko, matično številko in
številko TRR, ime kontaktne osebe in njeno telefonsko številko in elektronski naslov
ter način dostave razpisne dokumentacije
(pisno po pošti ali v elektronski pdf obliki).
V primeru, da želi zainteresirani ponudnik
razpisno dokumentacijo v pisni obliki po
pošti, mora predhodno vplačati 6.000 SIT
oziroma 25 EUR na račun DARS d.d. št.
06000-0112292446 pri Banki Celje in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki
ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2007
ob 13. uri, DARS d.d., Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, Ljubljana, sejna soba klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2006.
DARS d.d.
Št. 159/1033
Ob-34432/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, kontaktna oseba: Dušan Fortuna, Mej
vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-34-160, faks 07/39-34-101, elektronska pošta: info@zzv-nm.si, internetni naslov: www.zzv-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto, kontaktna oseba: Darja Kapš,
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-34-100, faks 07/39-34-101, elektronska pošta: darja.kaps@zzv-nm.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.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 210-02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava aparata za tekočinsko kromatografijo z dvojnim masnim detektorjem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dalmatinova ulica 3,
Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu s specifikacijo, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, in
sicer z veljavnostjo najmanj do 31. 3. 2007.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem razpisu,
bo moral naročniku izročiti:
– bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v 12 mesečnih obrokih. Prvi obrok zapade v plačilo v
30 dneh po podpisu prevzemnega zapisnika
in prejemu pravilno izstavljene listine, ki je
podlaga za izplačilo, vsak naslednji obrok
zapade vsakega 20. dne v mesecu.
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:
– ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti za izvedbo predmeta javnega
naročila pri pristojnem sodišču ali drugem
organu;
Dokazilo: redni izpisek iz sodnega registra, katere predmet je javno naročilo.
Samostojni podjetniki predložijo izpisek iz
poslovnega registra, ki ga vodi AJPES. Dokument ne sme biti na dan odpiranja ponudb
starejši od 30 dni.
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, če je za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Kolikor dovoljenje za opravljanje dejavnosti
na podlagi posebnega zakona ni potrebno,
mora ponudnik priložiti pisno izjavo, da za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila dovoljenje ni potrebno na podlagi
posebnega zakona.
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje, iz katerega bo razvidno, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi

kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
in pisna izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, ter da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence pristojnega organa, če
ponudnik ni registriran pri sodišču, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in pisna izjava ponudnika, da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe.
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; oziroma da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo pristojnega organa, da
ima ponudnik poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
oziroma da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik – pravna osebe mora izkazati, da ni bil v letu 2005 razvrščen po kriteriju
poslovne uspešnosti v razred 5 ali po kriteriju finančne stabilnosti v razred D ali razred
E (kar izhaja iz BON-1/P) in da mu ni bil v
zadnjih 6 mesecih blokiran račun;
Dokazila: BON-1/P s podatki in kazalniki
za leto 2005.
– ponudnik – samostojni podjetnik mora
izkazati, da ni v letu 2005 posloval z izgubo
in mu tudi ni bil v zadnjih 6 mesecih blokiran račun;
Dokazilo: bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2005 in potrdila vseh
poslovnih bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune, o povprečnem stanju na
transakcijskih računih za obdobje zadnjih
šestih mesecev pred izdajo potrdil.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik je predložil specifikacijo aparata, ki ga ponuja z vsemi tehničnimi lastnostmi aparata in da je ponujeni aparat v
skladu s specifikacijo aparature s tehničnimi
lastnostmi aparata in zahtevami naročnika,
ki je del razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora podati lastno izjavo, da
je sposoben za izvedbo javnega naročila;
– ponudnik mora predložiti izpolnjen,
podpisan in žigosan vzorec pogodbe;
– v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi
naročila sodeloval s podizvajalci, mora to
posebej navesti in mora za vsakega podizvajalca izkazati, da izpolnjujejo pogoje iz
42. in 42.a člena ZJN-1UPB1;
Dokazila: lastna izjava ponudnika in lastne izjave podizvajalcev.
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: 210-2/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 27. 12. 2006,
cena: 5.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: na poslovni račun Zavoda za zdravstveno varstvo Novo
mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto: št.
01100-603 0926921 s sklicem: 7777; za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, SI-1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006030926921, Swift
code BSLJSI2X. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 12. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 12. 2006
ob 12.30, Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto,
sejna soba (depandansa).
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: 45,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Ob-34434/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-97-11, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga, d.o.o., kontaktna oseba:
Olga Okorn, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-96-28, faks 01/477-97-13,
elektronska pošta: olga.okorn@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Snaga, d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo
podjetja, Bambič Marjeta, soba št. 118, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-96-20, faks 01/477-97-13, elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 1/07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava posod za odlaganje komunalnih
odpadkov z vgrajenimi RFID transponderji za identifikacijo posod.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
25.22.33.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.

Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
25.22.33.00-3.
2) Kratek opis: posode velikosti 80 lit.,
120 lit., 240 lit. – rjava in grafitno siva
barva.
3) Obseg ali količina: 80 lit.: 800 kosov,
120 lit.: 1600 kosov, 240 lit.: 1050 kosov.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
25.22.33.00-3.
2) Kratek opis: 500 lit. posode – grafitno
siva barva.
3) Obseg ali količina: 600 kosov.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
25.22.33.00-3.
2) Kratek opis: 770 lit. posode – grafitno
siva barva.
3) Obseg ali količina: 1800 kosov.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
25.22.33.00-3.
2) Kratek opis: 1100 lit. za ločeno zbiranje – grafitna siva v barvnim pokrovom.
3) Obseg ali količina: 600 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
100,000.000 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
najmanj 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena: 60 točk,
2. dobavni rok: 10 točk,
3. garancijska doba: 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 1/07.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 1. 2007, cena:
2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki
d.d. številka 02924-0020286671, s pripisom
JR B 1/07.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 1. 2007 do
12. ure.
Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako Ne
odpiraj – ponudba za dobavo posod – JR
B 1/07.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila
komisiji oddali pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2007
ob 9. uri, Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-34437/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Škofja Loka, kontaktna oseba: Barbara Kožuh, Podlubnik 1d, 4220 Škofja
Loka, Slovenija, tel. 04/51-52-649, faks
04/51-20-139, elektronska pošta: barbara.kozuh@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2006.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe vrtčevske kuhinje: kruh in pekovsko
pecivo; žita, mlevski izdelki in testenine;
izdelki iz žit; zamrznjene in konzervirane
ribe ter izdelki; zamrznjeno blago; sveže
sadje in zelenjava ter suho sadje; konzervirano sadje in zelenjava; sadni sokovi
in nektarji; jajca; mleko in mlečni izdelki;
kefir; meso in mesni izdelki; ostalo prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka.
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 pekovsko pecivo; žita, mlevski izdelki in
testenine; izdelki iz žit; zamrznjene in konzervirane ribe ter izdelki; zamrznjeno blago;
sveže sadje in zelenjava ter suho sadje;
konzervirano sadje in zelenjava; sadni sokovi in nektarji; jajca; mleko in mlečni izdelki;
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kefir; meso in mesni izdelki; ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila,
ali začetek 1. 2. 2007 in/ali konec 31. 1.
2009.
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,
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce,
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga,
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika,
– da bo ponudil vsaj 75% blaga iz predračuna naročnika,
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan,
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCAP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 40 točk,
2. celovitost ponudbe – 20 točk,
3 boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 15 točk,
4. dodatne ugodnosti – 20 točk,
5. reference – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 1. 2007.
Cena: 15.000 SIT (62,59 €) + 20%
DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št. 01322-6030642018 pri
UJP Kranj s pripisom za namen: razpisna
dokumentacija.
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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. 3. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2007
ob 8. uri, Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1d,
4220 Škofja Loka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2006.
Vrtec Škofja Loka
Ob-34439/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komerc. zadeve in javna naročila RTV - Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 056/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup strežnikov in nadgradnja diskovnega polja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.20.00.
2) Kratek opis: X64 strežniki za virtualizacijo.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.31.41.
2) Kratek opis: nadgradnja diskovnega
polja.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in
nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna do 28. 2. 2007, v vrednosti 500.000 SIT.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
056/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 056/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
056/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila - Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 056/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena – za sklop B.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na – za sklop A:
1. cena,
2. reference.
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 9. 1. 2007.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št. 1/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski,
na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106,
sklic na številko 00-51-634-566, z oznako
predmeta plačila (RTV 056/2006-E-ODP/B)
in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2007 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2007
ob 9. uri, velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 320
Ob-34449/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Valentina Vodnika, kontaktna
oseba: organizatorica šolske prehrane Violeta Potočnik, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/500-71-50, 01/500-71-89,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
faks 01/500-71-60, elektronska pošta: violeta_potocnik@msn.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Valentina
Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni
razpis – vse skupine živil, posamezno skupino, posamezni sklop v okviru posamezne
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 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 12. 1. 2007 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Dvig razpisne dokumentacije ni možen
v času božično novoletnih počitnic, to je v
času od 26. do 30. 12. 2006.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030664407, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 1. 2007 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana.
Dvig razpisne dokumentacije ni možen
v času božično novoletnih počitnic, to je v
času od 26. do 30. 12. 2006
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 12. 1. 2007 ob 10. uri; javno odpiranje
ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika
Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Osnovna šola Valentina Vodnika
Št. 22/2006
Ob-34470/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Slovenske Konjice, kontaktna
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oseba: Ksenija Kotnik, Slomškova 1,
3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/757-28-70, faks 03/757-28-89, elektronska
pošta: vrtec-slov-konjice@guest.arnes.si,
ksenija.kotnik@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrtec Slovenske Konjice,
Slomškova 1, 3210 Slovenske Konjice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni
razpis – vse skupine živil, posamezno skupino, posamezni sklop v okviru posamezne
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in
sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 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.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2007, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01314-6030641731, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2007 do 9. ure
na naslov naročnika: Vrtec Slovenske Konjice, Slomškova 1, 3210 Slovenske Konjice.
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: 10. 1. 2007 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika Vrtca Slovenske Konjice, Slomškova 1,
3210 Slovenske Konjice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Vrtec Slovenske Konjice
Št. 866/06
Ob-34534/06
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.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
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center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup dializnega materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup dializnega materiala.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.15.00-7.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
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: predmet javnega naročila je razdeljen na 12
sklopov; podatki kot so: obseg in okvirne
letne količine, ki so predmet javnega naročila in vse strokovno-tehnične zahteve so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: da; pogodba bo sklenjena
za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja še največ za dvakratno obdobje.
Število možnih podaljšanj: 2.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v višini 1% končne ponudbene vrednosti, z vključenim DDV.
Bančna garancija na prvi poziv za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo: 90 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse

listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S060-032398 z dne 28. 3. 2006.
Druge prejšnje objave.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 23. 1. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT / 41,73 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 1. 2007 do 10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Ponudnik lahko odda del ponudbe v angleškem jeziku – opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 23. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 1.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje Komercialnega sektorja, Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.l) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi A III te objave. Predhodno informativno
obvestilo je bilo objavljeno v Ur. l. RS, št.
31 z dne 24. 3. 2006, Ob-8310/06; popravek: Ur. l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006,
Ob-30377/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-34536/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno
komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., kontaktna oseba: Irena Stražišar, Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-88-932,
faks 01/78-88-913, elektronska pošta:
komunalno.podjetje.grosuplje@siol.net.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup gradbenega stroja – bagra.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javno komunalno podjetje
Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. tehnične prednosti,
3. pogarancijsko vzdrževanje,
4. datum dobave.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 12. 2006.
Cena: 18.576 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 03108-1000081639.
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 30. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 1. 2007
ob 11. uri; Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Št. 0/1743
Ob-34566/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta
12, 1420 Trbovlje, kontaktna oseba: Tatjana Jevševar, dipl. ek., Rudarska cesta 12,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-24-202,
faks 03/56-24-101, elektronska pošta: tatjana.jevsevar@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 naročila: 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: ZJN1/2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zobozdravstveni material.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: franko skladišče naročnika razloženo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: zobozdravstveni material za
ambulante,
2. sklop: zobozdravstveni material za
zobno tehniko,
3. sklop: zobozdravstveni material za ortodonta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 2. 2007 do 31. 1. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilo ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni od prevzema blaga.
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 Navodilu ponudnikom za
izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni na dan odpiranja ponudb.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz sodne
in druge evidence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti
– izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence,
3. ni v kazenskem postopku – potrdilo
Ministrstva za pravosodje,
4. ni uveden postopek poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek – izpisek iz
sodne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke –
potrdilo davčne uprave,
2. je finančno in likvidnostno sposoben
– potrjen obrazec BON–1 in BON–2 ali potrjeno davčno napoved za preteklo leto (samostojni podjetniki in kmetje).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam referenc z navedbo naziva
in naslova kupcev (seznam potrdi sam ponudnik),
2. izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane okvirne letne količine in vrste blaga.
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: ZJN1/2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobi ju je mogoče do 5. 1. 2007.
Cena je 15.000 SIT z vključenim DDV.
Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo
na račun naročnika št. 01329-6030924721.
Pri negotovinskem plačilu potrebujete za
dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 1. 2007 do 9. ure.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
in predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 1. 2007
ob 12. uri; Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: s cenovno
najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena
pogodba za obdobje enega leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Zdravstveni dom Trbovlje

Gradnje
Št. 110-1/06

Ob-34585/06

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 100 z dne 29. 9.
2006 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »gradnja AC Slivnica–Draženci: sklop A in sklop C« (Ob-27128/06), dne
17. 11. 2006, Ur. l. RS, št. 117-118 pa je bil
objavljen prestavljen rok za predložitev ponudb in popravek (Ob-32233/06).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) ponovno podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 18. 12. 2006 do 10. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 18. 12. 2006 ob
11. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-34595/06
Popravek
V javnem razpisu za izvedbo deviacije
regionalne ceste na Lipo, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006, Ob-29285/06,
se popravijo naslednje točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 12. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2006
ob 11. uri, AŽP RS, Kopitarjeva 5, Maribor.
Javna agencija
za železniški promet RS
Št. 836/06
Ob-34036/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja varnostne razsvetljave.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: v
skladu s projektno dokumentacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.31.60.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: BG
za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene
vrednosti, BG za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, BG za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po prejemu računa za posamezno
potrjeno mesečno situacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 1. 2007.
Cena: 15.000 SIT oziroma 62,60 EUR.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894, sklic
na številko 00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 1. 2007 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 1. 2007
ob 12. uri; Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, Ljubljana, II.
nadstropje sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
kandidati imajo možnost brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu
iz točke I.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-34246/06
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 Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Petra Ratajec,
Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-63, faks 01/306-48-32, elektronska pošta: petra.ratajec@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Petra Ratajec, Oddelek za
gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-48-63,
faks 01/306-48-32.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Petra Ratajec, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči,
Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-48-63.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/323162.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja povezovalne ceste Gerbičeva
– Tomažičeva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Šifra NUTS: 502.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.11.12.91-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% od končne
pogodbene vrednosti ob primopredaji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem sodišču ali drugem organu.
Dokazilo: redni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence registra podjetij.
– Ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
– Potrdilo ministrstva, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo:
1. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
2. Izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega

dejanja v zvezi s podkupovanjem, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo.
– Ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, tj.
– ponudnik ne sme imeti v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila
blokiran transakcijski račun,
– revizijsko poročilo ponudnika ne sme
izkazovati negativnega mnenja (negativno
mnenje revizijskega poročila pomeni izločitev ponudnika).
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– Originalni obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
– Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti zadnje
letno revizijsko poročilo.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijski račun za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe.
– Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Okvirni terminski plan izvedbe del s
planom delovne sile in mehanizacije.
Ponudnik mora pripraviti okvirni terminski plan izvedbe s planom delovne sile in
mehanizacije, prikazan v delovnih dnevih do
dokončanja vseh pogodbenih del.
– Tabele:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
– struktura cene,
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili s
strokovnimi življenjepisi in kopijami strokovnih izpitov,
– tabela kadrov, ki bodo dela izvajali.
– Izjava zavarovalnice
Izjava zavarovalnice, ki je pristojna na
območju RS za sklepanje tovrstnih pogodb,
da bo ponudnik v primeru izbora za razpisana dela sklenil zavarovalno pogodbo za
celotno vrednost dogovorjenega posla po
Zakonu o zavarovalnicah in da bo iz naslova omenjene pogodbe lahko naročnik in
izvajalec poravnal tudi stroške za škodo na
sosednjem objektu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o gospo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
darskih družbah, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Posebne gradbene uzance.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 466-1073/1997.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 12. 2006.
Cena: ni plačljiva.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 1. 2007 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 1. 2007 ob
10. uri, Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg
7, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico do uporabe 89. člena Zakona o javnih naročilih.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-34481/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o., kontaktna oseba: Anica Teme, Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/78-88-936, faks 01/78-88-913, elektronska pošta: anica.teme@jkpg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 04/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba vodovoda Huda Polica z 20 kV
kablovodom, TP in NN razvodom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Huda Polica pri Šmarju
Sap.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vsa
gradbena dela, strojno montažna dela z vodovodnim materialom, izvedba TP in elektrokabelska kanalizacija za 20 kV daljnovod
in nizkonapetostno omrežje.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pričetek februar 2007.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference,
3. garancijska doba,
4. rok izvedbe,
5. rok plačila.
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 22. 12. 2006.
Cena: 18.576 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 03108-1000081639.
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 28. 2. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 1. 2007 ob
12. uri; Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Ob-34482/06
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:
G1-3 kratkoročni ukrepi: izgradnja traktorske poti Kapca–Hotiza.
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.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2007.
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
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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 10. 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: 10. 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: 10. 1. 2007
ob 8. 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
110,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-34565/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Ludvika Šabec, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija,
tel. 05/721-01-00, faks 05/721-01-02, elektronska pošta: ludvika.sabec@pivka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Tringrad nova d.o.o., kontaktna oseba: Darko Žitko, Obrtniška ulica
5, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/625-00-25,
faks 05/625-00-26, elektronska pošta: tringrad.nova@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Pivka, sprejemna pisarna, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija,
tel. 05/721-01-00, faks 05/721-01-02, elektronska pošta: sprejem@pivka.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN LŠ-G-03/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija lokalne ceste LC št.
315010 med Dolnjo in Gornjo Košano v
Občini Pivka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Pivka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razširitev cestišča, izvedba zgornjega in spodnjega ustroja, sanacija in razširitev obstoječega
mostu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT (208.646,30 Euro) po vzorcu
št. 1 v razpisni dokumentaciji, z veljavnostjo
17. 4. 2007. Naročnik bo neizbranim ponudnikom takoj po pravnomočnosti sklepa
o izbiri izvajalca vrnil finančno garancijo,
izbranemu ponudniku pa šele ob vročitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izpolnitvi drugih zahtev za veljavnost pogodbe o oddaji javnega naročila.
Ponudnik mora predložiti tudi ostale v
pogodbi zahtevane izjave za zahtevana zavarovanja, in sicer:
– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku. Izjava se izda v skladu z vzorcem
garancije v razpisni dokumentaciji.
– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10%
končne obračunske vrednosti izvedenih del,
ki jo bo izbrani ponudnik dostavil naročniku
ob primopredaji objekta. Izjava se izda v
skladu z vzorcem garancije v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
mesečnih situacij, potrjenih s strani pooblaščene osebe naročnika v roku 60 dni
od datuma izstavitve situacije, v skladu z
opravljenimi deli.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev
na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo).
Dokument je lahko star največ 30 dni od
roka za odpiranje ponudb.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da odgovorna oseba ponudnika ni vpisana v kazensko evidenco zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bila pravnomočno
obsojena za katerokoli kaznivo dejanje. Dokument je lahko star največ 30 dni od roka
za odpiranje ponudb.
– Potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravni oddelek), 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 poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež. Dokument je
lahko star največ 30 dni od roka za odpiranje ponudb.
– Kopija zavarovalne police za zavarovanje pred odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1 in BON-2 za pravne osebe ali
za samostojne podjetnike potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma AJPES-a, iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa. Dokument je lahko star največ
15 dni od roka za odpiranje ponudb.
– Potrdilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih do dobaviteljev, kooperantov in podizvajalcev (v primeru, da
izvajalec nastopa v ponudbi s podizvajalci,
dobavitelji ali kooperanti). Dokument je lahko star največ 15 dni od roka za odpiranje
ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih
kvalifikacij in z navedbo njihovih delovnih
izkušenj pri gradnjah ter navedbo imena
in priimka odgovornega vodje del, za katerega je potrebno priložiti tudi potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici
ter potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan v
ustrezen imenik z navedbo delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo pravnega razmerja med ponudnikom in to osebo
(ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu
ipd.). Pogoj za priznavanje sposobnosti po
tej točki je za odgovornega vodjo del, da je
bil v zadnjih treh letih odgovorni vodja del na
enem objektu z vrednostjo 50,000.000 SIT
(208.646,30 Euro).
– Referenčna lista ponudnika in potrjene
reference (kot posebna priloga) pri izvedbi
objektov komunalne infrastrukture v zadnjih
dveh letih. Pogoj za priznavanje sposobnosti po tej točki je izveden vsaj en objekt
nizkih gradenj v vrednosti 60,000.000 SIT
(250.375,56 Euro) v zadnjih treh letih in vsaj
ena priložena, s strani naročnikov potrjena
pozitivna referenca primerne vrednosti.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN LŠ-G-03/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena 18.000 SIT (75,11 Euro) SIT/Euro.
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na račun
Občine Pivka št. 01291-0100016298.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 1. 2007 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 4. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2007
ob 12. uri; Občina Pivka – sejna soba, Kolodvorska 5, Pivka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Občina Pivka
Ob-34569/06
I.1) Ime, naslov 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/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, tel. 00386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-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: investicijsko vzdrževalna dela v službenih in najemnih stanovanjih po Republiki
Sloveniji – I. sklop/2006 in II. sklop/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana, Vipava, Postojna, Sežana, Kranjska
Gora, Kranj, Mirna, Ptuj, Kočevje.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
investicijsko vzdrževalna dela v službenih in najemnih stanovanjih po Republiki
Sloveniji – I. sklop/2006 in II. sklop/2006.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.13.41-1.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
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: investicijsko vzdrževalna dela v službenih in najemnih stanovanjih po Republiki Sloveniji – I.
sklop/2006 in II. sklop/2006:
I. sklop:
1. Ljubljana, Kotnikova 22/4,
2. Ljubljana, Kotnikova 20/1,
3. Ljubljana, Kotnikova 24/22,
4. Ljubljana, Kotnikova 24/23,
5. Ljubljana, Kotnikova 24/12,
6. Ljubljana, Kumrovška 7,
7. Ljubljana, Novakova 3/26,
8. Ljubljana, Polanškova 10/8,
9. Vipava, Gradnikove brigade 12/3,
10. Vipava, Gradnikove brigade 12/5,
11. Postojna, C. v staro vas 1/21,
12. Postojna, Kidričevo n. 1/5,
13. Postojna, Kidričevo n. 23/21,
14. Sežana, Partizanska 68/404,
15. Sežana, Kidričeva 8/11,
16. Kranjska Gora, Ledine 9/11,
17. Kranj, Ul. Juleta Gabrovška 19 in
II. sklop:
1. Ljubljana, Cigaletova 8/25,
2. Ljubljana, C. v Mestni log 40/8,
3. Ljubljana, C. v Mestni log 40b/19,
4. Ljubljana, Einspielerjeva 3/35,
5. Ljubljana, Grubarjevo n. 20/3,
6. Ljubljana, Peričeva 31/10,
7. Ljubljana, Peričeva 31/18,
8. Ljubljana, Slomškova 33/7,
9. Ljubljana, Steletova 2/12,
10. Ljubljana, Trebinjska 13/21
11. Ljubljana, Topniška 45/113,
12. Ljubljana, Vogelna ulica 8/27,
13. Mirna, Sokolska 12/3,
14. Mirna, Roje 6/3,
15. Mirna, Glavna c. 54/21,
16. Ptuj, Rimska pl. 13/9,
17. Ptuj, Ul. 5. prekomorske br. 2/8,
18. Kočevje, Kidričeva 7/21.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: obseg: med
1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od datuma uvedbe v delo za posamezno stanovanje.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe znaša:
I. sklop: 10.500 EUR z veljavnostjo do
vključno 18. 4. 2007,
II. sklop: 10.500 EUR z veljavnostjo do
vključno 18. 4. 2007.
Če ponudnik predloži ponudbo za oba
sklopa, mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v znesku 21.000 EUR z
veljavnostjo do vključno 18. 4. 2007.
2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: naročnik bo potrjene zneske
nakazoval na transakcijski račun izvajalca,
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60. dan od dneva uradnega prejema situacije oziroma računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
Dokazilo:
1.1 za pravne osebe (gospodarske družbe)
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (največ 3 mesece)
ali
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano s strani pristojnega organa,
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ
3 mesece).
2. Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da
ponudnik lahko opravlja dejavnost (veljavno
dovoljenje).
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
Dokazili:
3.1 Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za
kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco) (največ 3 mesece);
in
3.2 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, in sicer, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
(največ 3 mesece) – obrazec priložen v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega
poročila za predmetni razpis;
Opomba: pogoj je obvezen za ponudnike, katerih skupna ponudbena cena po ponudbi presega 208.646,30 EUR.
Dokazilo: mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
(Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01),
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma
od izdaje revizorskega poročila, ki ne sme
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biti starejše od 15 dni pred dnevom za predložitev ponudb.
2. Ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa;
Dokazilo: izjava ponudnika, da nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred
objavo razpisa in da pooblašča naročnika,
da lahko pri Agenciji Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES),
če bo to potrebno, preveri informacije o boniteti poslovanja (obrazec BON 1/P – za
gospodarske družbe ali BON 1/SP – za samostojne podjetnike) ponudnika (obrazec je
priložen v razpisni dokumentaciji).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazati najmanj 4 kvalitetna in pravočasno opravljena istovrstna
gradbena dela, zaključena v zadnjih 5 letih
pred oddajo ponudbe v posamični vrednosti
posla nad 120.000 EUR z DDV.
Opomba: če ponudnik nudi samo I. ali
samo II. sklop razpisanih del, predloži 2
potrdili končnega naročnika. V primeru, da
ponudnik nudi vsa razpisana dela (I. in II.
sklop), predloži 4 potrdila končnih naročnikov.
Dokazilo: ponudniki priložijo potrdili
končnega/ih naročnika/ov gradbenih del v
zadnjih petih 5 pred oddajo ponudbe v zvezi
z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila, z zneskom, datumom in nazivi končnega/ih naročnika/ikov (obrazca sta priložena
v razpisni dokumentaciji).
2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 in
14/05).
Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.
3. Ponudnik mora predložiti veljavne cenike materiala, prevozov in ur za delo.
Dokazilo: veljavni ceniki materiala, prevozov in ur za delo ponudnika, ki jih datira,
žigosa in podpiše.
Kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte, skladno s
77. členom ZGO-1-UPB2 (Uradni list RS, št.
102/04 in 14/05).
Dokazili:
Potrdilo o vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici ali izpis s tiskalnikom iz računalniške baze Inženirske zbornice Slovenije,
dostopni na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije
in
Strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebja.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: št. zadeve: 430-273/2006, št. JN: ODIVDSNSRS-50/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 18. 1. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 1. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 18. 4. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 1.
2007 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, Ljubljana, 6. nadstropje,
sejna soba.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih
v zvezi z vsebino javnega razpisa in v zvezi s pripravo ponudbe potekajo izključno
preko obrazca na spletnih straneh naročnika. Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo na vzpostavljen informacijski sistem, do
katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.gov.si/ ali neposredno na naslovu: http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori se objavljajo na omrežju internet
na naslovu http://www.mju.gov.si/ oziroma
na prej navedenem informacijskem sistemu,
postavljenem v ta namen, ponudnikom, ki v
tem informacijskem sistemu naročijo odgovore, pa se pošiljajo tudi preko elektronske
pošte.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Dunajska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00, internetni naslov: http://intranet.sigov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.4.2) 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.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat,
Služba za javna naročila, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 00386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si/, faks
00386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-34582/06
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:
vodnogospodarske ureditve za potrebe
izvennivojskega križanja z želez. v MS
na R2-441/1298 ter izvedba pasivne protihrupne zaščite stanovanj. objektov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1298 cesta R2-441
Murska Sobota–Gederovci.
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: 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 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,
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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 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 9. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

Št.

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 10. 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
320,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Ob-34568/06
Popravek
V javnem razpisu za projekt programa
Kohezijski skladi »modernizacija SV in TK
naprav na progi Pragersko–Ormož (upgrading od signalling, safety and telecommunication devices and systems on the railway
line Pragersko–Ormož) se popravijo naslednje točke:
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-26094/05; Ur. l. RS, št. 99-101 z
dne 11. 11. 2005, Ob-30408/05; Ur. l. RS,
št. 23 z dne 3. 3. 2006, Ob-6079/06; Ur. l.
RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006, Ob-7626/06;
Ur. l. RS, št. 59–60 z dne 9. 6. 2006,
Ob-16450/06; Ur. l. RS, št. 102–103 z dne
6. 10. 2006, Ob-28102/06 in Ur. l. RS, št.
120-121 z dne 24. 11. 2006, Ob-28102/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2006 do 11.
ure po lokalnem času; Javna agencija
za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, SI
2000 Maribor.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj javnega odpiranja ponudb: 6. 12. 2006 ob 12. uri po
lokalnem času; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, SI2000
Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-34570/06
Popravek
V javnem razpisu za projekt programa
Kohezijski skladi »modernizacija SV in TK
naprav na progi Pragersko–Ormož (upgrading od signalling, safety and telecommunication devices and systems on the railway line
Pragersko–Ormož) se popravijo naslednje
točke:
IV.1.3) Previous publication concerning the same contract 2005/S 188-185166,
of 29. 9. 2005, 2005/S 214-210762,
of 8. 11. 2005, 2006/S 40-042294 of
28. 2. 2006, 2006/S 52-053808 of 16. 3.
2006, 2006/S 106–112967 of 7. 6. 2006,
2006/S 189–200215 of 4. 10. 2006 and
2006/S 221-236565 of 21. 11. 2006.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: 6. 12. 2006 till 11.00
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hrs local time; Public agency for railway
transport in Republic of Slovenia, Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor.
IV.3.7.2) Date, time and place: 6. 12.
2006 at 12.00 hrs local time; Public agency
for railway transport in Republic of Slovenia,
Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
1. 12. 2006.
Public agency for railway transport
in Republic of Slovenia
Št. 476-3/2006/40-101002

Ob-34594/06

Popravek
V javnem naročilu, št. 476-3/2006/34101002 z oznako Ob-33775/06, objavljenem
v Ur. l. RS, št. 124 z dne 1. 12. 2006 (Javno
naročilo za izbor izvajalca skrbnega pregleda, cenilca premoženja in svetovalca v postopku prodaje kapitalske naložbe Republike
Slovenije v družbi Telekom Slovenije, d.d.
– objavljen v Uradnem listu RS in Uradnem
listu EU) se popravijo naslednje točke:
V točki III.1.1) se zadnji odstavek popravi
tako, da se glasi:
– originalno izjavo banke, da bo v dobro
naročnika izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ponudnika,
za znesek v višini 25% od vrednosti ponujene cene ponudnika za njegove storitve
v okviru javnega naročila po tem javnem
razpisu.
V točki III.2.2) se predzadnji odstavek
popravi tako, da se glasi:
– originalno izjavo banke, da bo v dobro
naročnika izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ponudnika,
za znesek v višini 25% 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 te bančne garancije banka s sedežem
izven Republike Slovenije, mora biti njen
rating po IBCE najmanj AA-;
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 20/2006
Ob-34035/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Bojan Čampa, Urad župana in splošnih zadev, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-16-34, faks 03/896-16-54, elektronska pošta: bojan.campa@velenje.si, internetni naslov: www.velenje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Klavdija Šarkan, Titov trg 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-18,
faks 03/896-16-54, elektronska pošta: Klavdija.sarkan@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda
Čas-Čeru, Titov trg 1, Velenje, glavna pisarna, soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-16-61, faks 03/896-16-21, elektronska pošta: sprejemna@velenje.si, internetni
naslov: www.velenje.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 465-08-00018/2006 –
273-18.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov za Mestno občino Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Velenje.
Šifra NUTS: slo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 23. 1. 2007 in/ali konec
22. 1. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30. dan od dneva prejema pravilno
izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba 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:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa;
– da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ponudnik zaradi kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
– da ponudnik zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ni v kazenskem postopku;
– da proti ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– da podatki o finančni disciplini ne izkazujejo, da je imela pravna oseba v zadnjih 6
mesecih pred izdajo potrdila (BON2) neporavnane obveznosti v skladu z Zakonom o
davčnem postopku in z Zakonom o izvršbi
in zavarovanju oziroma podatki o finančni
disciplini za samostojnega podjetnika – posameznika ne smejo izkazovati, da je imel
ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo
potrdila banke blokiran transakcijski račun;
– da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež;
– da izkaže, da je v zadnjih petih letih
izvedel najmanj tri podobna dela v višini nad
15,000.000 SIT z DDV;
– da ponudnik ne izkazuje »negativnih
referenc« v letih 2004, 2005 in 2006;
– da nudi rok plačila 30. dan od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa;
– da ponudba velja najmanj do 4. 3.
2007,
– ostale pogoje navedene v točki 4 – sestavni deli ponudbene dokumentacije (Pogoji za udeležbo).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila:
– pravna oseba – gospodarska družba: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evi
dence,
– samostojni podjetnik – posameznik:
potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Če
ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil, bo naročnik štel, da ga za opravljanje
dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom
ponudbe izjavlja, da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti;
3. potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen: potrdilo Ministrstva za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (pravna oseba – gospodarska
družba predloži potrdilo za pravno osebo,
samostojni podjetnik – posameznik predloži
potrdilo za fizično osebo;
4. lastno pisno izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku za storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
5. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja:
– pravna oseba – gospodarska družba:
predloži potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register,
– samostojni podjetnik – posameznik
predloži potrdilo, da je še vpisan v Poslovni
register Slovenije, ki ga vodi AJPES;
6. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne
obveznosti: potrdilo izda davčni organ ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež;
7. ostale izjave ponudnika, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. – pravne osebe – gospodarska družba: BON – 2,
– samostojni podjetnik – posameznik
– potrdilo poslovne banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. reference: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec – referenčna lista ponudnika
vključno z izjavami naročnikov;
2. veljavnost ponudbe: izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec ponudba.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.2) Merila za oddajo:

(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 465-08-0018/2006
– 273-18.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 1. 2007.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
tajništvu Urada župana in splošnih zadev
Mestne občine Velenje in tudi na spletni
strani www.velenje.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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 4. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 1. 2007
ob 13. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba, št. 28/I (I. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2006.
Mestna občina Velenje
Št. 3250
Ob-34057/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktni osebi: Darja Blatnik, Lojzka
Sever, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47,
elektronska pošta: info@z-blagovnerezerve.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) 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: 06.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 07S/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zavoda RS za blagovne
rezerve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– požarno zavarovanje z dodatno nevarnostjo potresa,
– zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi temeljnih požarnih nevarnosti,
– strojelomno zavarovanje,
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– zavarovanje računalnikov,
– zavarovanje odgovornosti iz dejav
nosti,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje zalog blaga v hladilnicah,
– zavarovanje mehanskih poškodb,
– kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih in
– avtomobilsko zavarovanje,
v skupni vrednosti 230 mio SIT oziroma
959.773 EUR, z vključenim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 34 mesecev od oddaje naročila, začetek 1. 3. 2007 in/ali konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v
višini 47.988,65 EUR oziroma 11,500.000
SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 10% od skupne
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni plačilni rok.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN-1; četrti
odstavek 42. člena ZJN-1, 1. in 2. in 3. točka; prvi odstavek 42.a člena ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne in druge ustrezne evidence,
– veljavno dovoljenje za opravljanje poslov v skladu s 3. členom Zakona o zavarovalništvu, izdano s strani Agencije za
zavarovalni nadzor,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in
izjava o nekaznovanosti,
– izpisek iz sodne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo davčnega organa ali drugega
pristojnega organa o poravnavi davkov in
prispevkov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-2, ki mora odražati stanje zadnjega meseca pred oddajo ponudbe
in iz katerega je razvidno, da ponudnik na
dan pred sestavitvijo obrazca ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in da je v
zadnjih 6 mesecih imel dospele neporavnane obveznosti 0 dni ali
– potrdilo vseh poslovnih bank, ki vodijo ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
potrdila o plačilni sposobnosti ni bil blokiran
in mora odražati stanje zadnjega meseca
pred oddajo ponudbe,
– zadnje revidirano letno poročilo od pooblaščenega revizorja,
– izjava ponudnika o likvidnosti in solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

– izjava ponudnika o zadostnih tehničnih
in kadrovskih zmogljivostih,
– izjave pozavarovateljev ponudnika o
zagotovitvi pozavarovanja,
– izjava ponudnika o varstvu pri delu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 3010106 z dne 27. 10. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delavnik od 8.
do 14. ure do 8. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
TRR Zavoda RS za blagovne rezerve št.
10100-0039157343 ali 29000-0055148819.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 1. 2007 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija, pooblaščeni predstavniki ponudnikov, drugi.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 1. 2007
ob 12. uri, Ljubljana, Dunajska 106, sejna
soba naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2006.
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve
Št. 663-05-48/2006
Ob-34285/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Borut Oman, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/369-78-70, faks
+386/1/369-78-85,
elektronska
pošta:
gp.mddsz@gov.si, Borut.Oman@gov.si, internetni naslov: http://www.mddsz.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 06.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javno naročilo MDDSZ
663-05-48/2006
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Dopolnilno zdravstveno zavarovanje vojnih invalidov, vojnih vetetranov in žrtev vojnega nasilja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja za vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
72/06), na podlagi predhodnega soglasja
Ministra za zdravje Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.12.10.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dopolnilno zdravstveno zavarovanje za ca.
80.000 upravičencev za obdobje 1. 3. 2007
do 28. 2. 2010.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso mogoče.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 3. 2007 in konec 28. 2. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ocenjene vrednosti javnega naročila,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene
vrednosti v 10 dneh po sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo poravnaval račune izvajalca mesečno
v roku 30 dni od prejema na transakcijski
račun izvajalca. V primeru nepravočasnega
plačila tečejo od prvega naslednjega dne
po zapadlosti računa zakonite zamudne
obresti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravna oseba, ki izpolnjuje
pogoje za zavarovalnico po Zakonu o zavarovalništvu in je pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje
zavarovalnih poslov oziroma zavarovalnica
iz države članice EU.
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:
Zavarovalnica, ki izvaja dopolnilno zdravstveno zavarovanje v skladu z Zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju na podlagi predhodnega soglasja
Ministra za zdravje Republike Slovenije.
Zavarovalnica mora izkazovati kapitalsko ustreznost in ne sme biti v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave oziroma likvidacije ali v drugem postopku, katerega namen je prenehanje poslovanja.
Poslovanja zavarovalnice ne vodi izredna uprava in ni bil uveden postopek podoben postopkom iz prejšnjega odstavka.
Zavarovancu je omogočeno uveljavljanje
pravic neposredno na podlagi elektronskega
zapisa na kartici obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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Izpisek iz sodnega registra ali druge
ustrezne evidence oziroma drug ustrezen
dokument pristojnega organa države članice EU.
Dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov agencije za zavarovalni nadzor ali
ustrezno dovoljenje pristojnega organa države članice EU.
Predhodno soglasje Ministra za zdravje
Republike Slovenije za opravljanje poslov
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
– odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poslovno poročilo
za preteklo leto za področje dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja z revidirano bilanco stanja in potrdilo o kapitalski ustreznosti Agencije za zavarovalni nadzor oziroma
drug ustrezen dokument nadzornega organa države članice EU.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: splošni pogoji za opravljanje
poslov dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz katerih izhaja, da je zavarovancu
omogočeno uveljavljanje pravic neposredno
na podlagi elektronskega zapisa na kartici
obveznega zdravstvenega zavarovanja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; zavarovalniški posli; Zakon o zavarovalništvu – uradno
prečiščeno besedilo UPB – 1 Ur. l. RS, št.
102/04 in 79/06 in Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
72/06) ter drugi predpisi s področja prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-27081/06 z dne 29. 9.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 663-05-48/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 1. 2007 ali 50 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 18. 7. 2007 ali 6 mesecev ali
180 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 1. 2007
ob 10. uri; Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Ljubljana, Zemljemerska
ul. 12/VI.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
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Št. 351-4/2006-2013
Ob-34431/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Mojca Tavčar, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-280,
faks 07/39-39-282, elektronska pošta: mestna.obcina@novomesto.si, internetni naslov: www.novomesto.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Novo
mesto, kontaktna oseba: Mirjana Vardijan,
Novi trg 6, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-39-288, faks 07/39-39-282, elektronska pošta: mirjana.vardijan@novomesto.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Novo mesto,
kontaktna oseba: Mirjana Vardijan, Novi
trg 6, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-39-288, faks 07/39-39-282, elektronska pošta: mirjana.vardijan@novomesto.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Mirjana Vardijan, Novi trg 6, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-288, faks
07/39-39-282, elektronska pošta: mirjana.vardijan@novomesto.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-4/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Mestna občina Novo mesto naroča izdelavo programa opremljanja zemljišč za
gradnjo v Mestni občini Novo mesto (določitev nadomestitvenih stroškov, uskladitve obstoječih programov opremljanja).
Izvajalec bo moral hkrati pripraviti ločena
programa opremljanja za novonastali občini Straža in Šmarješke Toplice, kot je
razvidno iz razpisne dokumentacije.
Izdelava programa opremljanja in sprejem odloka sta vezana na zakonsko določen
rok – objava odloka v Uradnem listu RS do
20. 7. 2007, zato mora biti predlog odloka
predložen občinskemu svetu v prvo obravnavo konec meseca aprila 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Novo
mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in projektne naloge.
Ocenjena vrednost naročila je 20,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 1. 2007, konec 30. 6.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno
izstavljenih računov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor bo ponudnik sestavil projektno skupino z zunanjimi sodelavci
ali drugim podjetjem, mora z njimi skleniti
ustrezno pogodbo o sodelovanju in jo predložiti k ponudbi.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu.
– Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
– Da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
– Da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
– Da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika.
– Da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, iz česar je
razvidno, da ponudnikov račun v zadnjih 6
mesecih ni bil blokiran.
– Ponudnik mora izkazati, da ima izkušnje z izdelavo programov opremljanja z
dvema referencami za izdelavo programov
opremljanja, in sicer eno po stari zakonodaji
(Navodila o vsebini programa opremljanja
zemljišč (Ur. l. RS, št. 4/99), Navodila za
izračun komunalnega prispevka (Ur. l. RS,
št. 4/99)) in eno referenco za izdelavo programa opremljanja in določitev nadomestitvenih stroškov za območje celotne občine
po novi zakonodaji (po Uredbi o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Ur.
l. RS, št. 117/04) ter Pravilniku o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS,
št. 117/04)).
– Da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvalifikacije zaposlenih oziroma
izvedbenih kadrov, kot to zahteva priloga v
razpisni dokumentaciji.
– Da ni dal zavajajočih podatkov.
– Da nudi 30 dnevni plačilni rok od prejema računa.
– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji in
proučitvi projektne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost,
ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
– Potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni.
– Potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izda
pristojni davčni urad in carinska uprava, potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni.
– Izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2 ali BON 3 ali potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun, iz česar je razvidno, da
ponudnikov račun v zadnjih 6 mesecih ni
bil blokiran.
– Izjava, da nudi 30-dnevni plačilni rok
od prejema računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Seznam referenc: ponudnik mora izkazati, da ima izkušnje z izdelavo programov
opremljanja z dvema referencama za izdelavo programov opremljanja, in sicer eno po
stari zakonodaji (Navodila o vsebini programa opremljanja zemljišč (Ur. l. RS, št. 4/99),
Navodila za izračun komunalnega prispevka
(Ur. l. RS, št. 4/99)) in eno referenco za izdelavo programa opremljanja in določitev
nadomestitvenih stroškov za območje celotne občine po novi zakonodaji (po Uredbi
o vsebini programa opremljanja zemljišč za
gradnjo (Ur. l. RS, št. 117/04) ter Pravilniku
o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Ur. l. RS, št. 117/04)).
– Seznam izobrazbene in strokovne
kvalifikacije zaposlenih oziroma izvedbenih
kadrov, kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji. Obvezna je naslednja sestava
projektne skupine:
1. univ. dipl. inž. gradbeništva – komunalna smer (licenca G),
2. univ. dipl. inž. arhitekture – urbanist
(licenca A ali P) ali univ. dipl. inž. tehnične
stroke (licenca P),
3. univ. dipl. inž. geodezije (licenca
GEO),
4. univ. dipl. ekonomist.
Odgovorni vodja projektne skupine mora
biti zaposlen pri ponudniku in je lahko univ.
dipl. inž. gradbeništva – komunalna smer
(licenca G) ali univ. dipl. inž. arhitekture – urbanist (licenca A ali P) ter mora imeti pet let
delovnih izkušenj. Ostali člani projektne skupine morajo imeti tri leta delovnih izkušenj.
Za vse inženirje pod točko 1, 2 in 3 je potrebno priložiti potrdilo ZAPS oziroma IZS.
– Izjava, da ni dal zavajajočih podatkov.
– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji in
proučitvi projektne 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-4/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 1. 2007 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 1. 2007
ob 12. uri, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, sejna soba
II/67.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2006.
Mestna občina Novo mesto
Ob-34433/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-97-11, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga, d.o.o., kontaktna oseba:
Olga Okorn, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-96-28, faks 01/477-97-13,
elektronska pošta: olga.okorn@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga,
d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo podjetja,
Marjeta Bambič, soba 118, I. nadstropje,
Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-96-20, faks 01/477-97-13, elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 2/07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje fizičnega varovanja Snaga d.o.o.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.30.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
90,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2007, konec 31. 12.
2009.
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: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena: 90%,
2. plačilni pogoji: 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR S 2/07.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 1. 2007, cena:
2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki
d.d. številka 02924-0020286671, s pripisom
JR S 2/07.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 1. 2007 do 12.
ure.
Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako Ne
odpiraj ponudba za storitev fizičnega varovanja – JR S 2/07.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2007
ob 11. uri, Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, sejna soba št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 858/06
Ob-34533/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevzem, transport in kompostiranje organskih odpadkov.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Republika
Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.12.00.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 27.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevzem, transport in kompostiranje organskih
odpadkov.
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. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni od izstavitve 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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena – najugodnejša končna
ponudbena vrednost 100%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 1. 2007
ob 12. uri; v sejni sobi Komercialnega sektorja Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana/II. nadstropje, soba
231.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
kandidati imajo pred plačilom razpisne dokumentacije pravico do vpogleda v razpisno
dokumentacijo vsak delovni dan med 9. 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: 1. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-505/2006/5
Ob-34535/06
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 zavarovanje vozil
MNZ in Policije, št. 430-505/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 06.
Glavni kraj izvedbe: področje zavarovalnega kritja.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zavarovanje vozil MNZ in Policije, in sicer
avtomobilska odgovornost, AO plus, avtomobilski kasko, zavarovanje dodatnih
nevarnosti, zavarovanje dodatne opreme
in zavarovanje prenosne dodatne opreme, ki se prenaša iz avta v avto.

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je zavarovanje vozil
MNZ in Policije. Naročilo se ne oddaja po
sklopih. Ponudniki morajo ponuditi predmet
javnega razpisa v celoti, ter se ne morejo
prijaviti za izvajanje posameznih delov predmetnega javnega razpisa. Predmetni javni
razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
483,333.333 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa za plačilo
mesečnega obroka.
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;
veljavno dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje zavarovalnih poslov.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom;
– revizorsko mnenje o poslovanju zavarovalnice v preteklem letu.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– izjavo ponudnika o razširjenosti mreže
poslovnih enot zavarovalnice;
– pisno dokazilo domače pozavarovalnice, da ima ponudnik zagotovljeno pozavarovanje tistega dela v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki po tabelah maksimalnega
kritja presega lastne deleže v izravnavanju
nevarnosti.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Ur. l. RS, št. 110/06);
Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št.
109/06).
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. Vrednost premije
2. Razširjenost poslovne
mreže

Ponderiranje
89 točk
11 točk

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-505/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 15. 1. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43050506, za nakazila iz
tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, Swift code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka
za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 17. 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

Št.

predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. če v državi, kjer
ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen,
državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil
ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko
ponudnik posamezno dokazilo nadomesti
z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež
(upravnim ali sodnim organom, notarjem
ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, če tako določa
nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se
izjava podana pod materialno in kazensko
odgovornostjo šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: 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:
1. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-34574/06
Podaljšanje roka
za oddajo prijav
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila po omejenem postopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 120-121 z dne
24. 11. 2006, Ob-32488/06 za dobavo pisarniškega inventarja, naročnik podaljšuje rok
za oddajo prijav:
– rok za oddajo prijav: 13. 12. 2006 do
10. ure.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 2559/09-135/2006

Ob-34039/06

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 110-111 z dne
27. 10. 2006, Ob-30243/06 in EU št. 2006/S
205-218676 z dne 26. 10. 2006, je bil objavljen javni razpis za I. fazo omejenega po-
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stopka – vgradnja prečnega transformatorja
v RTP Divača št. 135/2006.
Popravi se točka IV.3.3), ki pravilno glasi:
Nov rok za predložitev prijav je 12. 12. 2006
do 9.30.
Vsi ostali podatki ostanejo nespremenjeni.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-34465/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, arpad.gaal@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30 in
9.30; Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 –
splošni del in Arpad Gaal, tel. 02/22-00-750
– tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Bojana Brauner, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Bojana.brauner@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stikalne naprave;
– sklop A: SN ločilniki in SN ločilni odklopniki za zunanjo montažo;
– sklop B: SN in NN odvodniki prenapetosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: SN ločilniki in SN ločilni
odklopniki za zunanjo montažo.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
13,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: SN in NN odvodniki prenapetosti.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
4,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali več sklopov ali vse sklope.

Stran

9540 /

Št.

128 / 8. 12. 2006

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 17,000.000
SIT brez DDV; sklop A: 13,000.000 SIT,
sklop B: 4,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 98 točk,
2. rok plačila 2 točki.
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 9. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2007 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2007
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del, Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-34562/06
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: Dejan Arnšek, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-34-850, faks 01/47-34-860, elektronska pošta: dejan.arnsek@sloveniacontrol.si,
internetni naslov: www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Jana Habjan, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/90-75-601, faks 05/90-75-609,
elektronska pošta: jana.habjan@praetor.si,
internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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 418-16/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava opreme za varno medkrajevno
namensko omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.42.00.00-3.
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: oprema
za varno medkrajevno namensko omrežje.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v vrednosti
500.000 SIT z veljavnostjo 90 dni od roka
za predložitev ponudb.
Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice v vrednosti 10%
skupne ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
po prejemu pravilno izstavljenega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti

na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je v zadnjih treh letih od objave razpisa dobavil blago istega proizvajalca
kot je ponujeno, primerljivega obsega, zahtevnosti in funkcionalnosti za najmanj pet
naročnikov (končnih uporabnikov) v višini
najmanj 15 mio SIT brez DDV za posameznega naročnika;
5. ponudnik za vso ponujeno opremo zagotavlja 3-letno garancijsko dobo;
6. ponujena oprema mora biti zaradi koherentnosti sistema od istega proizvajalca in
imeti ustrezna dovoljenja;
7. ponudnik mora imeti vsaj tri leta pred
objavo predmetnega razpisa s proizvajalcem
opreme, ki je ponujena, neprekinjeno sklenjeno neposredno pogodbo in ima veljavno
pogodbo, ki med drugim zagotavlja neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za
tehnično podporo 7x24x365;
8. ponudnik mora imeti v rednem delovnem razmerju s polnim delovnim časom,
najmanj 1 leto pred objavo razpisa, zaposlene vse strokovnjake – eksperte, ki so zahtevani s strani proizvajalca opreme za pridobitev statusa usposobljenosti ponudnika, ki
so slovenski državljani in imajo stalno bivališče na teritoriju RS. Ponudnik mora imeti
v rednem delovnem razmerju tudi vsaj dva
najvišje usposobljena strokovnjaka eksperta za WAN/LAN in vsaj enega strokovnjaka
eksperta za varnost z veljavnimi certifikati
proizvajalca ponujene opreme;
9. ponudnik mora imeti organizirano neprekinjeno dežurno službo 365 dni v letu, 24
ur dnevno, 7 dni v tednu, s časom odprave
napake do največ 4 ure v Ljubljani in okolici.
Čas odprave napake naročnik zavaruje s
penali in jamstvom;
10. ponudnik razpolaga z lastno zalogo
nadomestnih delov, ki je dostopna 24 ur
dnevno, 365 dni v letu, v obsegu in vrsti,
ki kadarkoli zagotavlja funkcionalno popolnoma ekvivalentno zamenjavo katerekoli
naprave ali modula, ki je predmet vzdrževanja;
11. servisna služba ponudnika mora imeti certifikat kakovosti po ISO9001:2000;
12. ponudnik mora imeti vzpostavljen informacijski sistem, ki naročniku omogoča
neposredno spremljanje reševanja odprtih
zadev in napak na opremi, ki je predmet
vzdrževanja (Web, e-mail, WAP, SMS ali
podobno);
13. ponudnik mora biti naročniku sposoben kadarkoli zagotoviti katerokoli licenčno
verzijo programske opreme za katerokoli
napravo pod garancijskim vzdrževanjem, z
možnostjo samopostrežnega dostopa (download);
14. za čas trajanja garancije ponudnik
naročniku omogoči brezplačno nadgradnjo
programske opreme, ki je predmet vzdrževanja, na nove verzije v okviru iste verzije
programske opreme, ter nadgradnjo za potrebe odprave napak v okviru verzij;
15. ponudnik mora omogočati storitev
neprekinjenega spremljanja razpoložljivosti
in kapacitet povezav, stabilnosti delovanja
omrežja ter izdelavo rednih poročil;
16. ponudnik omogoča izobraževanje
za ponujeno opremo v pooblaščenem izobraževalnem centru. Biti mora zmožen
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ponuditi standardne in morebitne prirejene
pakete izobraževanja, skladne s standardi
proizvajalca. Ponudnik po zaključku izobraževanja udeležencem naročnika izda s
strani proizvajalca opreme priznana potrdila;
17. ponudnik razpolaga z vrsto dobavljene opreme in v obsegu vzdrževanja primerno merilno in diagnostično opremo, ki
omogoča analizo katerekoli opreme in/ali
protokola, ki je predmet vzdrževanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence; če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel,
da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom ponudbe izjavlja, da
izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje
dejavnosti;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. razvidno iz obrazca A-4 Prijava, tabela
1.5 Reference.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. razvidno iz obrazca A-7 Predračun;
6. razvidno iz:
– obrazca A-10 Specifikacije,
– ponudnik za ponujeno opremo predloži
ustrezne certifikate (ateste, izjave o skladnosti oziroma druga dokazila, ki izkazujejo
dovoljenje za uporabo ponujene opreme v
RS);
7. ponudnik predloži:
– kopije pogodb s principalom, ki dokazujejo neprekinjeno poslovno sodelovanje v
zadnjih treh letih pred objavo razpisa. Ponudnik predloži kopije veljavnih pogodb, v kateri je jasno opredeljena pristojnost za prodajo
ponujene tehnologije, podpora proizvajalca
za prodajo in servis in iz katerih je razvidno,
da ima ponudnik omogočen neposreden dostop 7x24x365 do proizvajalčevega centra
za tehnično pomoč,
– izjavo proizvajalca, da ima ponudnik
najvišji status tehnične usposobljenosti za
ponujeno tehnično opremo,
– izjavo proizvajalca ponujene opreme,
da je po standardih proizvajalca opreme
usposobljen izvesti ta razpis,
– izjavo proizvajalca opreme, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje glede usposobljenosti lastnih kadrov in posebnih specializacij relevantnih za izvedbo razpisa;
8. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s:
– podpisom pogodbe,
– predložitvijo certifikatov za dva strokovnjaka, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja;
9. ponudnik v ponudbi predloži dokument, ki natančno opisuje proceduro prijave
okvar in proces odprave okvar;
10. šteje se, da je ponudnik s podpisom
ponudbe podal lastno izjavo, da v času veljavnosti pogodbe daje naročniku pravico,
da kadarkoli, brez vnaprejšnje najave, preveri dostopnost in obseg rezervne opreme;
11. ponudnik za servisno službo predloži
certifikat kakovosti ISO9001:2000;
12., 13., 14. in 15. ponudnik s podpisom
pogodbe potrdi izpolnjevanje pogoja;
16. ponudnik s podpisom pogodbe potrdi
izpolnjevanje pogoja;

17. ponudnik s podpisom pogodbe potrdi
izpolnjevanje pogoja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 418-16/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je moč pridobiti brezplačno na
http://www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 12. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2006
ob 13. uri; sedež naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Ob-34563/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Andrej Fortunat, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: andrej.fortunat@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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: 21/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža primarne 20 kV opreme in sekundarne opreme v RTP 110/20
kV Ilirska Bistrica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP 110/20 kV Ilirska
Bistrica.
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: celice
20 kV 22 kosov, shunt odklopnik, energetski
kabli, sekundarna oprema (zaščita in vodenje celic, daljinsko vodenje...).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik je registriran
pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; proti
ponudniku ni bil uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe; ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obveznosti
v skladu s predpisi; finančno stanje ponudnika; seznam o že izvedenih storitvah v
preteklih treh letih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra, da je
registriran pri pristojnem sodišču, oziroma
za s.p. ustrezen dokument davčne uprave;
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno; potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež; potrdilo, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON 1 in BON
2 in potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa ali BON/1P, ter
potrdilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje 3 mesece. Samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2005,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na TRR za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam o že izvedenih dobavah ponujenega blaga v zadnjih treh letih skupaj s potrdili o referencah; ponudnik
mora priložiti v ponudbi dokumente o ustreznosti, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali
druge neodvisne organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost opreme
z zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
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– cena,
– reference,
– rok plačila,
– kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 21/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2007.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic 21/2006.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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 4. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2007
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Elektro Primorska
Ob-34564/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Andrej Fortunat, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: andrej.fortunat@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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: 20/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža primarne in sekundarne opreme, ter lastne rabe v RP Črni
vrh.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RP Črni vrh.
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: primarna oprema (5 kos celic 20 kV, merilna celica,
celica lastne rabe); elektromontažna dela;
zamenjava sistema LR; zamenjava sistema
daljinskega vodenja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu; ponudnik ima
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno; ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen; proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; ponudnik ima poravnane
davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi; finančno stanje ponudnika;
seznam o že izvedenih dobavah v zadnjih
treh letih; dokumentacija o ustreznosti ponujene opreme.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra, da je
registriran pri pristojnem sodišču, oziroma
za s.p. ustrezen dokument davčne uprave;
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno; potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež; potrdilo, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON 1 in BON
2 in potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa ali BON/1P, ter
potrdilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje 3 mesece. Samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2005,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na TRR za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam o že izvedenih dobavah ponujenega blaga v zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o referencah; ponudnik
mora priložiti v ponudbi dokumente o ustreznosti, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali
druge neodvisne organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost opreme

z zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference,
– plačilo,
– kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 20/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2007.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic 20/2006.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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 3. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2007
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Elektro Primorska
Št. 2764/06
Ob-34575/06
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktne osebe: Irena Homovc Gačnik (splošni del), mag. Igor Podbelšek (tehnični del) ali Igor Volf, dipl. ekon. (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@elektro-ljubljana.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 11. 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
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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 49/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava števcev delovne in jalove energije in GSM/GPRS komunikatorjev za
števce.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava števcev je centralno skladišče naročnika Elektro Ljubljana, d.d., Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana
Črnuče.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33263000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33263200.
2) Kratek opis: števci delovne in jalove
energije.
3) Obseg ali količina: 250 kosov, skladno
s tehničnimi razpisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivna dobava; 30 dni od
posameznega naročila.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33263200.
2) Kratek opis: GSM/GPRS komunikatorji.
3) Obseg ali količina: 900 kosov, skladno
s tehničnimi razpisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivna dobava; 30 dni od
posameznega naročila.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: števci delovne in jalove energije (250 kosov),
– sklop 2: GSM/GPRS komunikatorji za
števce (900 kosov).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje blaga za obdobje 12 mesecev in dobavnim rokom 30
dni od posameznega naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini:
– 2.100 EUR v primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo samo za razpisni
sklop št. 1;
– 4.200 EUR v primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo samo za razpisni
sklop št. 2;
– 6.200 EUR v primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo za razpisna sklopa
št. 1 in 2 (rok veljavnosti garancije za oba
razpisna sklopa je 120 dni od odpiranja ponudb),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-

veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne starejše od 30 dni,
– BON 1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, če je ponudnik samostojni podjetnik
potrdila poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancijo za resnost ponudbe v zahtevani višini (skladno s tč. III. 1.1 te objave),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– certifikat o tipski odobritvi števca v
Republiki Sloveniji ali dokazilo o skladnosti
števca s Pravilnikom o merilnih instrumentih,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o organizirani
servisni službi naprav v Republiki Sloveniji.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisnimi pogoji iz tehnične razpisne dokumentacije,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (89%
delež),
2. potrjene reference (5% delež),
3. tehnične karakteristike (4% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 49/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. januarja 2007,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Cena: 20 EUR (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-49-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. januar 2007 ali 52
dni od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 22. maja 2007 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. januar
2007 ob 10. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 17. januarja 2007.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 8/3938/2006
Ob-34444/06
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: Roman Plahutnik, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-35-45,
faks 01/474-25-02, elektronska pošta: Roman.Plahutnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kon-
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taktni osebi: Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, dvig dokumentacije vsak delovni
dan od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-33,
01/474-25-11, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Albinca.suhadolc@eles.si, milena.trifunovic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 203/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija klimatizacije in prezračevanja v 4. nadstropju poslovne stavbe
Hajdrihova 2, Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Hajdrihova 2, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
– garancijski rok za razpisano opremo in
dela je najmanj 24 mesecev od dokumentiranega zaključka del,
– rok plačila računov je 60 dni od datuma
njihove izstavitve,
– rok dobave opreme in izvedbe del je 90
dni od dneva podpisa pogodbe,
– izpolnitev vseh zahtev iz specifikacije
opreme in del (vključno z dostavo prospektov na katerih bo jasno in nedvoumno označena ponujena oprema po postavkah),
– ponudnik mora na predpisanem obrazcu prikazati 3 potrjene, odlično ocenjene reference pri enakih delih v vrednosti najmanj
30,000.000 SIT za zadnjih 5 let,
– ponudnik mora navesti skupne stroške
rednega vzdrževanja ponujene opreme v
času garancije s specifikacijo potrebnih del
in vgrajenih rezervnih delov po navodilih pro
izvajalca opreme,
– ponudnik mora navesti skupne stroške
rednega vzdrževanja ponujene opreme v
času 6 let po izteku garancijske dobe s specifikacijo potrebnih del in vgrajenih rezervnih
delov po navodilih proizvajalca opreme,
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– ponudnik mora predložiti pooblastilo
proizvajalca opreme za montažo in servisiranje ponujene opreme. Pooblastilo mora
veljati za tekoče leto.
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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. skupna ponudbena cena,
2. število potrjenih izvedenih del dejanskega izvajalca.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 203/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 203/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: je vsak delovnik od 8.
do 14. ure, razen zadnji dan do dogovorjene
ure, 20. 12. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana b, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Št. 046/06
Ob-34082/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Biserka Javoršek, tel. +386/1/369-55-20, e-pošta: biserka.javorsek@gov.si, faks +386/1/369-55-37.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:

– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: krepitev Centra za izobraževanje
v pravosodju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava sistema za simultano prevajanje
(za 120 udeležencev), digitalni konferenčni sistem (za 100 udeležencev), avdio oprema in predstavitvena oprema.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.12.00-1, dopolnilni besednjak: avdiovizualna oprema, dodatni predmeti(-i):
80.42.11.00-2, dopolnilni besednjak: storitve usposabljanja kadrov.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 215.543,88 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 2004/016-710.04.04.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da.
Obvestilo o naročilu: številka obvestila v UL EU: 2006/S154-166360 z dne
16. 8. 2006; številka obvestila v UL RS:
Ob-23180/06 in Ob-23182/06 z dne 18. 8.
2006.
Št. naročila 9601004.04.04.0002
Naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, SI-1000 Ljubljana
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: TSE
d.o.o., Tržaška cesta 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-54-00, faks
+386/1/423-71-90.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 400.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
215.543,88 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; Prehodni vir 2004, Odločba komisije št. K(2004) 4183. Projekt »Krepitev
centra za izobraževanje v pravosodju«, št.
2004/016-710.04.04. Povezan projekt: twinning projekt, financiran s strani prehodnega
vira, št. SI04/JH-04.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 11. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 046/06
Ob-34083/06
I.1) Name, addresses and contact
point(s): Ministry of Justice, Župančičeva
3, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, for the attention of: mrs. Biserka Javoršek, telephone +386/1/369-55-20, e-mail: biserka.javorsek@gov.si, fax +386/1/369-55-37.
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General address of contracting authority:
http://www.mp.gov.si/.
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: strengthening of
Judicial Training Centre.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery of performance:
(b) Supplies.
Purchase.
Main place of delivery: Ljubljana.
NUTS code: SI00E.
II.1.4) Short description of the contract
or purchase(s): supply of simultaneous
translation system (for 120 participants),
digital conference system (for 100 participants), audio equipment and presentation equipment.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
32.32.12.00-1, supplementary vocabulary:
audio-visual equipment, additional object(s):
80.42.11.00-2, supplementary vocabulary:
staff training servicess.
II.1.6) Contract covered by Government
Procurement Agreement (GPA): no.
II.2.1) Total final value of contract(s):
215.543,88 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:
2004/016-710.04.04.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: yes.
Contract notice: 2006/S154-166360 of
16. 8. 2006; Ob-23180/06 and Ob-23182/06
of 18. 8. 2006.
Contract no: 9601004.04.04.0002
Title: Ministry of Justice, Župančičeva 3,
SI-1000 Ljubljana
V.1) Date of contract award: 23. 11.
2006.
V.2) Number of offers received: 3.
V.3) Name and address of economic
operator to whom the contract has been
awarded: TSE d.o.o., Tržaška cesta 126,
1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
+386/1/242-54-00,
internet
address:
www.tse.si, faks +386/1/423-71-90.
V.4) Infomation on value of contract:
Initial estimated total value of the contract: 400.000 EUR excluding VAT.
Total final value of contract: 215.543,88
EUR excluding VAT.
V.5) The contract is likely to be subscribed: no.
VI.1) Contract related to a project and/or
programme financed by community founds:
yes; Transition Facility Program 2004, Commission Decision No. K(2004) 4183. Project
»Strengthening of Judicial Training Centre«,
no. 2004/016-710.04.04. Related project:
twinning project financed from the Transition Facility fund, No. SI04/JH-04.
VI.4) Date of dispatch of this notice:
29. 11. 2006.
Ministry of Justice

Št.
Ob-33899/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-97-52,
faks 01/425-55-08, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov:
www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-01/2006-24.
II.5) Kratek opis: licenčno vzdrževanje
programske opreme IMiS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 750.000 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: SRC.SI, sistemske integracije, d.o.o.,
kontaktna oseba: Mitja Svet, Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73, 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: 730.080 SIT, najnižja
ponudba: 730.080 SIT, najvišja ponudba:
730.080 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: DZ-044-01/2006-24.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 11. 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-19520/05.
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: 23. 11. 2006.
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-33900/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-97-52,
faks 01/42-55-508, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov:
www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-01/2006-25.
II.5) Kratek opis: nakup tiskalnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,000.000 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: Marand
inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič, Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-31-00, faks 01/470-31-11,
elektronska pošta: info@marand.si, internetni
naslov: www.marand.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: 8,809.332,80 SIT,
ali najnižja ponudba: 8.809.332,80 SIT, najvišja ponudba: 11,445.000 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:
DZ-044-01/2006-25.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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: 23. 11. 2006.
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-33902/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-89-752,
faks 01/42-55-508, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov:
www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-01/2006-23.
II.5) Kratek opis: licenčno vzdrževanje programske opreme IBM Lotus Notes/Domino.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,500.000 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: SRC.SI, sistemske integracije, d.o.o.,
kontaktna oseba: Mitja Svet, Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73, 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: 3,305.600 SIT,
najnižja ponudba: 3,305.600 SIT, najvišja
ponudba: 3,305.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
DZ-044-01/2006-23.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 11. 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-19520/05.
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: 23. 11. 2006.
Državni zbor Republike Slovenije
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Ob-33906/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-97-52,
faks 01/425-55-08, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov:
www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-01/2006-26.
II.5) Kratek opis: licenčno vzdrževanje
programske opreme IBM Tivoli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,000.000 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: S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba: Nika Perko, Leskoškova
cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-52-00, faks 01/585-52-01, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si, internetni
naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 998.746 SIT, najnižja
ponudba: 998.746 SIT, najvišja ponudba:
1,029.400 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:
DZ-044-01/2006-26.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 65 z dne 15. 7. 2005,
Ob-19520/05.
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: 23. 11. 2006.
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-34027/06
I.1) Ime,
naslovi
in
kontakt
na(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 00386/(0)2/321-25-66, faks
00386/(0)2/331-15-33.
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: EMG aparaturi s priborom.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
EMG aparaturi s priborom.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33120000.
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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): 65,818.138,89 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.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 133-142761
z dne 15. 7. 2006.
Naslov: EMG aparaturi s priborom
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medistar, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
65,818.138,89 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
7 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.2) Dodatne informacije:
Vrednost pogodbe v SIT brez DDV:
1. EMG aparaturi: 22,438.45 SIT;
2. 6,197.097,84 SIT letno za pribor in potrošni material oziroma 43,379.684,88 SIT
za obdobje sedmih let.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 11. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-34028/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-28, v roke:
Milan Stevanovič, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo,
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava mobilne signalne opreme
in priklopnih vozil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze naročnika v Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava mobilne signalne opreme in priklopnih vozil.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29811100, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 29813200.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 410,353.068 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Merila
1. vrednost ponudbe
2. rok dobave
3. garancijski rok
4. sposobnost ponudnika

Ponderiranje
0.85
0.08
0.05
0.02

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 408/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 107-114341 z dne 8. 6. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 162-174500
z dne 26. 8. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/S 092 –
024075 z dne 1. 9. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Priklopna vozila za prevoz mehanizacije
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ultima
d.o.o., Cesta v Zgornji Log 113, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
24,350.688 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Priklopna vozila za prevoz prometne signalizacije
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: LEA
d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
137,352.480 SIT z 20% DDV.
Št. naročila: 3
Naslov: Signalne table spremenljive vsebine
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: LEA
d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lece, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila :
Skupna končna vrednost naročila:
120,173.100 SIT z 20% DDV.
Št. naročila: 4
Naslov: Signalne table z blažilcem trka
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrič
d.o.o., Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
86,724.000 SIT z 20% DDV.
Št. naročila: 5
Naslov: Vertikalna signalizacija za postavitev zapor
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ultima
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d.o.o., Cesta v Zgornji Log 113, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
41,752.800 SIT z 20% DDV.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 11. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-34029/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Matjaž Uhan, tel. 01/478-85-65, e-pošta:
matjaz.uhan@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mju.gov.si.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMNM-2/2005-8.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: S100E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup standardne računalniške strojne
opreme (RSA SecurID Authenticator) pro
izvajalca RSA Security, Inc.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 85,020.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-8
Naslov: Nakup standardne računalniške
strojne opreme (RSA SecurID Authenticator)
proizvajalca RSA Security, Inc.
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: NIL
Podatkovne komunikacije d.o.o., Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: prodaja@nil.si, tel. 01/474-65-00, faks
01/474-56-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 70,850.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
85,020.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Ministrstvo
za
javno
upravo,
Tržaška
cesta
21,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.

VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-34030/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Župančičeva ul. 3, p.p. 644,
1001 Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta:
mf.Razpisi@mf-rs.si, tel. +386(1)369-61-00,
faks+386(1)369-62-19.
Internetni
naslov
naročnika:
http:/www.gov.si/mf/slov/index.htm.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– gospodarske in finančne zadeve.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: UJP-06.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup mrežnih strežnikov, diskovnega
polja in fibre channel stikala ter nadgradnja obstoječega diskovnega polja.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30264000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 30233141.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 42,350.701 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 142-152660
z dne 28. 7. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: PA-RISC mrežna strežnika
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes Plus d.d., Leskoškova cesta 6,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
22,646.249 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Diskovno polje in fibre channel stikalo ter nadgradnja EMC diskovnega polja
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V.1) Datum oddaje naročila: 23. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes Plus, Leskoškova cesta 6, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
19,804.452 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: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 11. 2006.
Ministrstvo za finance
Ob-34031/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.10.00.-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 038/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup žičnih in brezžičnih mikrofonov s priborom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
84,000.000 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. RTV 038/2006-E-ODP/B:
sklop A – žični in brezžični mikrofoni s priborom: Grothusen GmbH, kontaktna oseba:
Zorica Jelovič, Albert Scweitzer Gasse 5,
1140 Wien, Austria, tel. +43/1/979/0000-66,
faks +43/1/979/0000-9; sklop B – modularni mikrofoni s priborom: AVC GmbH, kontaktna oseba: Miran Kajin, Pfongau Mitte
9, 5202 Neumarkt am Wallersee, Austria,
tel. 01/530-78-70, faks 01/530-78-80; sklop
C – vokalni mikrofoni s priborom: AviTech, Dkfm. Edvard Potisk, kontaktna oseba: Edvard Potisk, Czerningasse 16, 1120
Wien, Austria, tel. +43/1/214-78-701, faks
+43/1/214-78-700.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 038/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006;
Ob-21709/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
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Št. 252-4/06-109
Ob-34033/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet
JN: Ivan Leban, dr. med., spec. radiolog; za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon.; za pravna vprašanja: Katjuša
Bizjak, univ. dipl. pravnica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-580, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.10.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”RTG aparat za periferno žilno in koronarno diagnostiko” (št.:
252-4/05).
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava in montaža visoko zmogljivega RTG aparata za periferno žilno
in koronarno diagnostiko in za potrebe
interventne dejavnosti na ožilju. Predmet
javnega naročila zajema tudi ureditev prostora za montažo aparata in vzdrževanje
aparata v eksploatacijski dobi skladno z navodili proizvajalca – 10 let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: ocenjena vrednost javnega naročila za dobavo in
montažo RTG aparata za periferno žilno in
koronarno diagnostiko, za pripravo prostora
za namestitev aparata in 10-letno vzdrževanje znaša skupaj 208,33 mio SIT brez
DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 252-4/05-objava v Ur. l.
RS, št. 99-101/05; Ob-30279/05 (podaljšanje roka za oddajo ponudb objavljeno v Ur. l.
RS, št. 19-20/06; Ob-4682/06): Gorenje GTI,
trgovina, inženiring, d.o.o., kontaktna oseba:
Vincenc Turk, direktor, Partizanska 12, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/899-26-14, faks
03/899-26-07, e-pošta: gt@gorenje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 205,179.178 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: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-30279/05 z dne 6. 1. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-34060/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Anton Kaplan, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/307-72-79, faks 01/433-04-09, elektronska pošta: anton.kaplan@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: direkcija – 014/06-B.
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II.5) Kratek opis: predmet oddaje javnega naročila je izbira dobavitelja pisarniške
opreme za potrebe naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50.000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– skupna ponudbena cena: 70%,
– rok izvedbe del: 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. direkcija – 01406-B: DUKA
oprema d.d., Dunajska 63, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,955.190 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: direkcija – 014/06B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006,
Ob-21831/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 430-502/2006-20
Ob-34072/06
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:
15.81.11.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 15.81.20.00-3, 15.84.21.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 121/2005 – OMP.
II.5) Kratek opis:
I. sklop: kruh, pekovsko pecivo in podobno,
II. sklop: slaščice, keksi in podobno,
III. sklop: napolitanke in energetske
ploščice; čokolade in slaščice z daljšim
rokom uporabe.
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 121/2005 – OMP –
II. faza – I. sklop – kruh, pekovsko pecivo in
podobno; 1. sk. lokacij (Ljubljana z okolico):
Žito prehrambena industrija d.d., kontaktna
oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-62-23,
faks 01/524-56-59, elektronska pošta: suzana.simenc@zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,145.000 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. MORS 121/2005 – OMP
– II. faza – I. sklop – kruh, pekovsko pecivo
in podobno; 2. sk. lokacij (Postojna, Vipava):
Žito prehrambena industrija d.d., kontaktna
oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-62-23,
faks 01/524-56-59, elektronska pošta: suzana.simenc@zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,166.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 121/2005
– OMP – II. faza – I. sklop – kruh, pekovsko pecivo in podobno; 3. sk. lokacij
(Gorenjska): Žito Gorenjka d.d., kontaktna oseba: Zora Bajde, Jana Blagne, Rožna dolina 8, 4248 Lesce, Slovenija, tel.
04/535-32-00, faks 04/535-32-72, elektronska pošta: zora.bajde@gorenjka.si,
jana.blagne@gorenjka.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,208.000 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. MORS 121/2005 – OMP
– II. faza – I. sklop – kruh, pekovsko pecivo in podobno; 4. sk. lokacij (Novo mesto,
Cerklje ob Krki): Žito prehrambena industrija d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-62-23, faks 01/524-56-59, elektronska pošta: suzana.simenc@zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,917.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 121/2005 – OMP –
II. faza – I. sklop – kruh, pekovsko pecivo in
podobno; 5. in 6. sk. lokacij (Celje, Slovenska Bistrica, Maribor; Murska Sobota): Kruh
– Pecivo d.d., kontaktna oseba: Milka Mom,
Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-32-00, faks 02/450-32-03,
elektronska pošta: milka.mom@kruh-pecivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,750.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 121/2005 – OMP – II.
faza – II. sklop – slaščice, keksi in podobno;
1. sk. lokacij (Ljubljana z okolico): Mlinotest
d.d., kontaktna oseba: Jana Krašna, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/364-45-38, faks 05/364-45-16, elektronska pošta: jana.krasna@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,476.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 121/2005 – OMP
– II. faza – II. sklop – slaščice, keksi in podobno; 2., 3., 4. in 5. sk. lokacij (Postojna,
Vipava, Gorenjska, Novo mesto, Cerklje ob
Krki, Celje, Slovenska Bistrica, Maribor): Pekarna Blatnik d.o.o., kontaktni osebi: Nika
Čeklanovič, Milan Draženovič, Podgorica
25, 1312 Videm - Dobrepolje, Slovenija, tel.
01/788-85-60, faks 01/780-78-36, elektronska pošta: info@pekarna-blatnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,053.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 121/2005 – OMP –
II. faza – II. sklop – slaščice, keksi in podobno; 6. sk. lokacij (Murska Sobota): Mlinopek
d.d., kontaktna oseba: Denis Pojbič, Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/534-16-20, faks 02/534-10-73, elektronska pošta: denis.pojbic@mlinopek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 522.670 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 121/2005
– OMP – II. faza – III. sklop – napolitanke,
energetske ploščice, čokolade, slaščice z
daljšim rokom uporabnosti: Mercator d.d.,
kontaktni osebi: Srečo Trope, Lidija Rogelj,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/560-33-24, faks 01/560-34-72, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si,
lidija.rogelj@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,406.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430–502/2006–20.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 11. 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.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-577/2006-23
Ob-34073/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba:
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:
15.93.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 363/2006 – ODP.
II.5) Kratek opis: protokolarna vina.
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. 363/2006 – ODP: Koželj d.o.o., kontaktna oseba: Matej Resnik,
Moste 54, 1218 Komenda, Slovenija, tel.
01/834-35-60, faks 01/834-35-61, elektronska pošta: matej@kozelj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 363/2006 – ODP: Provin,
trgovina in poslovne storitve d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Bočko, Ulica Gubčeve
brigade 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-16-19, faks 01/568-26-18, elektronska pošta: provin@eunet.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,583.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430–577/2006–23.
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: da; 94/2006; Ob – 24659/06 z dne
8. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-34247/06
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: obvezilni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,230.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: omejeni postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: druga točka prvega odstavka
20. člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Helpy d.o.o., Dobrave 7A, 1236 Trzin,
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: 110.040 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus Ljubljana d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 615.175 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-34249/06
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
4229, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: www.mss.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.33.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-39/2006.
II.5) Kratek opis: nakup prenosnih računalnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,916.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 1, 2, 3, 4, 5: Gambit
Trade d.o.o., Savska 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43-76-333, faks 01/43-74-485,
elektronska pošta: info@gambit.si, internetni naslov: http://www.gambit.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,322.010 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: 4301-39/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-34250/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za 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: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-38/2006.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za zamenjavo domenskega in podatkovnega
strežnika na lokaciji K38.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,333.334 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. 4301-38/2006: FMC d.o.o.,
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-00, faks 01/520-59-80, internetni
naslov: http://www.fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,952.299,70 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: 4301-38/2006.
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: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-34253/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS, kontaktna oseba: Jernej Vodopivec, Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/583-63-00, faks 01/58-36-312, elektronska pošta: info.box@apek.si, internetni
naslov: www.apek.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.25.40.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 385-9/2006.
II.5) Kratek opis: poslovni informacijski
sistem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena = 80 × (16.000 SIT – cena urne
postavke posameznega ponudnika) /
(16.000 SIT – 11.000 SIT),
– reference = število referenc posa
meznega ponudnika/največje število referenc × 20.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 385-9/2006:
Hermes Softlab d.d., kontaktna oseba:
Andrej Kotar, Litijska cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-65-200, faks
01/58-65-270, elektronska pošta: razpisi@hermes-softlab.com, internetni naslov:
www.hermes-softlab.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,700.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 385-9/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006,
Ob-28857/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2006.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS
Ob-34254/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 23/2006 EMC.
II.5) Kratek opis: nadgradnja diskovnega polja EMC Clarion CX 500.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: (brez
DDV): 14,000.000 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 23/2006 EMC: S&T
Hermes Plus d.d., kontaktna oseba: Igor
Matko, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,723.834,77 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: 430-103/2006.
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: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-34266/06
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: sredstva za dezinfekcijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,750.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: omejeni postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji po predhodni objavi: 1. točka tretjega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,068.676,45 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 00701-03/2006
Ob-34276/06
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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava posipnih materialov: 10.000 t granulacije 0-4 mm 1%
in 13.000 t granulacije 0-4 mm 4%.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 433,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-014: Droga Kolinska
d.d., Kolinska 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 417,200.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 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: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-34277/06
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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava posipnih materialov za državne ceste granulacije 0
– 2 mm in vlažnosti 1%.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 117,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-003: Droga Kolinska
d.d., Kolinska 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 117,600.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 2. 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: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-34278/06
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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava posipnih materialov za državne ceste granulacije
0–4 mm in vlažnosti 4%.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 205,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-002: MA.CO.T. d.o.o.,
Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 205,200.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 2. 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: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-34279/06
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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava posipnih materialov za državne ceste zrnavosti 0–
2 mm (4% vlažnosti) in zrnavosti 0–2 mm
(1% vlažnosti) – sklop 2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 212,916.666 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. B-034: MA.CO.T. d.o.o.,
Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 212,300.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 11. 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: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-34280/06
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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava posipnih materialov za državne ceste zrnavosti 0–4 mm
(4% vlažnosti) in zrnavosti 0–4 mm (1%
vlažnosti) – sklop 1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 156,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-033: Droga Kolinska Živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 155,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 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: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-34284/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek in Vida Trunk, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
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:
23.12.31.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02B/2006.
II.5) Kratek opis: zamenjava motornih
olj zaradi spremenjenih kakovostnih zahtev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost odkupa 51,000.000
SIT in prodaja v enaki protivrednosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– največja dobavljena količina za posamezno vrsto odkupljenih olj.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 02B/2006: Petrol d.d.
Ljubljana, kontaktna oseba: Anton Mihevc,
Dunajska c. 50, 1572 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/47-14-210, faks 01/47-14-135.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost: odkup 26,357.225
SIT, dobava 27,473.010 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: 02B/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19575/06 z dne 7. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 1466/09-06
Ob-34445/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kraški vodovod Sežana d.o.o.,
kontaktna oseba: Darijo Pribac, Bazoviška 6, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/731-16-60, faks 05/731-16-50, elektronska pošta: info@kraski.vodovod.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 VV 06-03.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije v obdobju 2007–2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 350.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti, s pogajanji,
brez predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNVV 06-03: Elektro
Primorska, Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Filiputti, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-62-42, faks
05/339-67-31, elektronska pošta: Mateja.filiputti@elektro-primorska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za leto 2007:
373.897 EUR; 2008: 384.746,50 EUR;
2009: 380.503 EUR; za leto 2007: najnižja ponudba 373.897 EUR, najvišja ponudba: 412.250 EUR; 2008: najnižja ponudba:
384.746,50 EUR, najvišja ponudba: 412.250
EUR; 2009: najnižja ponudba: 380.503 EUR,
najvišja ponudba: 412.250 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN VV 06-03.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-27935/06 z dne 6. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2006.
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Št. 430-150/2006/20
Ob-34537/06
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 najem prevoznih sredstev za potrebe Policije, št. 430-150/2006.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Najem.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93A.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je najem prevoznih sredstev za potrebe Policije, ki vključuje tudi
vzdrževanje in zavarovanje prevoznih
sredstev, in sicer 60 civilnih specialnih
patruljnih vozil, s prostornino motorja
do 1600 cm3 – nazivne prostornine, za
obdobje 4 let.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
34.11.42.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 229,884.480 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. Cena najema
2. Cena porabe goriva
3. Servisna pokritost po regijah

80
10
9,9

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-150/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/s 43-11558 z dne 21. 4. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/s 48-49-13401
z dne 12. 5. 2006.
Druge prejšnje objave.
Št. naročila: 1
Naslov: Najem prevoznih sredstev za potrebe Policije
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Porsche Kredit & Leasing SLO d.o.o., Verovškova 74, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: uros.poljansek@porsche.si, tel.
+386/1/530-37-55, faks +386/1/530-37-38.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 288,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
229,884.480 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema 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: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.

VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-116/2006/50
Ob-34583/06
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, Ljubljana,
1501 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 izdelavo in dobavo
delov policijskih uniform, št. 430-116/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana in posamezne organizacijske enote
na območju Republike Slovenije
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava programske opreme.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 105,796.080 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: 430-116/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
33-34/2006 Ob-9305/06 z dne 31. 3. 2006.
Obvestilo o naročilu: 48-49/2006
Ob-12918/06 z dne 12. 5. 2006.
Druge prejšnje objave: 43/2006
Ob-11439/06 z dne 21. 4. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Nepremočljiva oblačila
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Uni&forma d.o.o., Ljubljanska c. 48, 1236
Trzin, Slovenija, tel. +386/1/564-46-88, faks
+386/1/564-46-87.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,386.500 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,896.880 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Čevlji
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Alpina
d.d., Strojarska 2, 4226 Žiri, Slovenija, tel.
+386/4/515-82-95, faks +386/4/515-83-74.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 43,347.900 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
53,793.240 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Puloverji, šali
V.1) Datum oddaje naročila 1. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: 1.
Pletilstvo Jakopina Mija Kepic s.p. in 2. Pletenine Ros Tanja Vilar s.p., 1. Dvorje 22, 2.
Knezova 11, 1. 4202 Cerklje, 2. 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 1. +386/4/252-15-73, 2.
+386/1/500-07-75, faks 1. +386/4/252-22-34,
2. +386/1/500-07-76.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 14,708.116 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
14,218.560 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Naročila: 6
Naslov: Torbice usnjene
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lerota d.o.o., Aškerčeva 59, 1230 Domžale, Slovenija, tel. +386/1/729-56-14, faks
+386/1/729-56-18.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,548.700 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,461.600 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Čelade za motoriste
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Compaco d.o.o., Koroška 46, 3320 Velenje, Slovenija, tel. +386/3/891-91-03, faks
+386/3/891-91-04.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,991.200 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,854.400 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Majice, puliji
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labod d.d., Seidlova 35, 8000 Novo mesto,
Slovenija, tel. +386/7/391-74-62, faks
+386/7/391-74-49.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 19,216.334 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
14,890.080 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.

Št. naročila: 12
Naslov: Taktična oblačila, negorljiva
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Rock
d.o.o., Podmilščakova 35, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/438-57-90, faks
+386/1/438-57-95.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7,200.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
7,681.320 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Javni razpis je obsegal 14 sklopov, pri
čemer je le-ta uspel za sklope 1, 2, 3, 6, 7,
9 in 12 ter ni uspel za sklope 4, 5, 8, 10, 11,
13 in 14.
To obvestilo obsega izid za sklope 1, 2,
3, 6, 7, 9 in 12 za katere so bile že sklenjene
pogodbe.
Opomba pod točko V.3: sklop 3 je bil
oddan ponudnikoma skupne ponudbe, kot
je razvidno v tej točki. Podatki o obeh ponudnikih so navedeni v posameznih rubrikah.
(Oznaka 1. se nanaša na Pletilstvo Jakopina Mija Kepic s.p., oznaka 2. pa se nanaša
na Pletenine Ros Tanja Vilar s.p.)
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:
30. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve - Policije
Ob-34600/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Matjaž Uhan, tel. 01/478-85-65, e-pošta:
matjaz.uhan@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mju.gov.si.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMNM-2/2005-7.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
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Šifra NUTS: S100E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup standardne strojne računalniške
opreme.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 107,269.728,59 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-7
Naslov: Sklop 1 – Zmogljivejši mrežni
laserski tiskalnik A3/A4 črnobeli
V.I) Datum oddaje naročila: 23. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si,
tel. 01/475-55-02, faks: 01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 12,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
10,100.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-7
Naslov: Sklop 2 – Zmogljiva tračno magnetna knjižnica
V.I) Datum oddaje naročila: 23. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes plus d.d., Leskoškova cesta 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javni.razpisi@snt.si, tel. 01/585-52-00, faks
01/585-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 35,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
32,432.204,59 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-7
Naslov: Sklop 3 – Datotečni strežnik
V.I) Datum oddaje naročila: 23. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si,
tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 15,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
14,259.460 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-7
Naslov: Sklop 4 – Gruča in SAN diskovni
podsistem
V.I) Datum oddaje naročila: 23. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC
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d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si,
tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 40,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
39,140.064 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-7
Naslov: Sklop 5 – Gruča in SAN diskovni
podsistem
V.I) Datum oddaje naročila: 23. 10.
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: info@oria.si, tel.
03/565-84-50, faks 03/565-84-50.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
10,338.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-7
Naslov: Sklop 6 – KVM stikalo
V.I) Datum oddaje naročila: 23. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si,
tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,500.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp@mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, intenetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, intenetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 091-3-65/06

Ob-34602/06

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
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– oseba javnega prava.
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:
kemikalije in laboratorijski material.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 613,404.603 SIT z DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: pospešeni omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2004/S 133-113365
z dne 10. 7. 2004.
Oddelek V: oddaja naročila (1)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 1
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline, d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
6,837.055,18 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (2)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 3
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
505.064,80 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (3)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 4
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medias
International d.o.o., Leskoškova cesta 9D,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
11,641.765,20 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (4)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 5
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,315.290 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (5)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 6
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
15,591.352 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (6)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 7
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
942.930 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (7)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 8
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,537.100 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (8)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 9
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medias
International d.o.o., Leskoškova cesta 9D,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
163.746,48 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (9)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 10
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dipros d.o.o., Gorenjesavska 54, 4000 Kranj,
Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,579.214 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (10)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 11
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
9,563.006,62 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (11)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 12
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
487.392 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (12)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 13
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biomedis MB d.o.o., Slokanova 12, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
381.864 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (13)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 14
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Maritim d.o.o., Tacenska 20, 1210 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,950.529,50 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (14)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologio,
sklop 15
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
31.940 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (15)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 16
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
10.999,10 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (16)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 17
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
129.064,35 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (17)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 18
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biomedis MB d.o.o., Slokanova 12, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,791.040 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (18)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 19
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Remas
d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
6,902.999,90 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (19)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 21
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
172.300 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (20)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 22
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
702.822 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (21)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 23
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hermes Analitica d.o.o., Verovškova 58, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
380.040 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (22)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 24
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
106.700 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (23)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 25
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,187.684 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (24)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za bakteriologijo,
sklop 26
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
200.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (25)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 1
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
171.792,20 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (26)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 2
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,195.128 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (27)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 3
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
208.950 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (28)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologjo, sklop 4
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,826.182,82 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (29)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 5
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,562.642 SIT brez DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (30)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 6
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5,905.225 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (31)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 7
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
995.080 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (32)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 8
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
572.922,50 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (33)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 10
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
10,835.423,85 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (34)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 11
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7,450.930 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (35)
Št. naročila: 091-3-1/06

Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 12
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biomedis MB d.o.o., Slokanova 12, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7,225.974 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (36)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 13
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 13, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
26.825 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (37)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 15
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4,044.096 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (38)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 16
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
10,173.503,58 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (39)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 19
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,347.967,98 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (40)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 20
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
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V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
836.780,52 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (41)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 21.
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Genos
d.o.o., Trg OF 14, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,031.410,60 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (42)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 22
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
445.200 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (43)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 23
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Remas
d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,760.032 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (44)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 24
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro + Polo d.o.o., Zagrebška 22, 1000 Ljub
ljana.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
132.888 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (45)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 26
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ke-

momed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,755.129,81 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (46)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemkalije za virologijo, sklop 27
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
400.860 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (47)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 28
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,926.135 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (48)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 29
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,626.953 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (49)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 30
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adriamed d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
6,986.417,33 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (50)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 31
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:

Št.

128 / 8. 12. 2006 /

Stran

9557

Skupna končna vrednost naročila:
1,114.130 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (51)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 32
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: A-Ž
Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
254.250 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (52)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za virologijo, sklop 33
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Remas
d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,523.080 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (53)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 1
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
10,579.200 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (54)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 2
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
55.580 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (55)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 3
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Skupna končna vrednost naročila:
370.800 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (56)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kermikalije za imunologijo,
sklop 4
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medias
International d.o.o., Leskoškova cesta 9D,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
24,599.606,78 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (57)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 5
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
8,286.536,16 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (58)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 6
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hermes Analitica d.o.o., Verovškova 58, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,039.762 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (59)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 7
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,519.550 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (60)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 8
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,222.880 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (61)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 9
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dipros
d.o.o., Gorenjesavska c. 54, 4000 Kranj,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
449.077 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (62)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 10
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
231.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (63)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 11
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
127.500 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (64)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 12
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biomedis MB d.o.o., Slokanova 12, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,241.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (65)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 13
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labor-

med d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
84.200 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (66)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 14
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
513.200 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (67)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 16
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,306.370 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (68)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 17
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
344.760 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (69)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 18
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,328.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (70)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 19
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
354.750 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (71)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 20
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,914.591 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (72)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 21
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biomedis MB d.o.o., Slokanova ul. 12, 2000
Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,853.760 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (73)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 23
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,668.342,97 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (74)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 24
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,662.095 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (75)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 25
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.

V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dipros
d.o.o., Gorenjesavska c. 54, 4000 Kranj,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
551.328 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (76)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 26
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
300.675 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (77)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 27
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
14,610.387 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (78)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 28
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medias
International d.o.o., Leskoškova cesta 9D,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
731.288,70 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (79)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 29
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biomedis MB d.o.o., Slokanova ul. 12, 2000
Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,112.720 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (80)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 30
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V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,507.960 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (81)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 31
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
39.916,80 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (82)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 32
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hermes Analitica d.o.o., Verovškova 58, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
691.096 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (83)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 34
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Maritim d.o.o., Tacenska 20, 1210 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,340.880 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (84)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za imunologijo,
sklop 35
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Remas
d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,755.032 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (85)
Št. naročila: 091-3-1/06
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Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 2
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: A-Ž
Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
6,194.050 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (86)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 3
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
718.250 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (87)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 4
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hermes Analitica d.o.o., Verovškova 58, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
11,059.950 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (88)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 5
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
21.186,84 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (89)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 6
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
250.800 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (90)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 7
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Maritim d.o.o., Tacenska 20, 1210 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
792.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (91)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 8
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Remas
d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,511.750 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (92)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 9
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,158.800 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (93)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 10
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
268.250 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (94)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 11
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
15,541.160 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.

Oddelek V: oddaja naročila (95)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 12
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,328.580 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (96)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 13
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
434.654,87 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (97)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 14
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
16,550.400 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (98)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 15
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
719.920 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (99)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 16
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,655.162,12 SIT brez DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (100)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 18
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biomedis MB d.o.o., Slokanova ul. 12, 2000
Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
6,405.560 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (101)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 19
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Remas
d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,312.528,99 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (102)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 21
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
200.415 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (103)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 22
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,814.866,40 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (104)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 24
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hermes Analitica d.o.o., Verovškova 58, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:

Skupna končna vrednost naročila:
182.952 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (105)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 1
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medias
International d.o.o., Leskoškova cesta 9 D,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7,684.600,80 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (106)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 2
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
781.999 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (107)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 3
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
287.580 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (108)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 4
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medias
International d.o.o., Leskoškova cesta 9D,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,224.869,62 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (109)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 5
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
437.662,24 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (110)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 6
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4,014.088,67 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (111)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 7
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Remas
d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,312.528,99 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (112)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 8
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
28.872 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (113)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 9
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
132.480 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (114)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 10
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: A-Ž
Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: 7.720
SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (115)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 11
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
631.861,50 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (116)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 1
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
101.831 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (117)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 2
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
29,260.400 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (118)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 4
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
369.983,33 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (119)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 6
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,201.016,67 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (120)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski materiala za bakteriologijo, sklop 7
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,092.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (121)
Št. naročila: 091-3-1/6
Naslov: Laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 8
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
706.430 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (122)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 9
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medicon Sult d.o.o., Središka 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
541.136,67 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (123)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 10
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,363.866,67 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (124)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 11
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
41.950 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (125)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 12
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
673.325,83 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (126)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 13
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,302.640 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (127)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 14
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: A-Ž
Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
299.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (128)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 15
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medicon Sult d.o.o., Središka 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
83.250 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (129)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 16
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
216.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (130)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 17
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
6,625.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (131)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za virologijo, sklop 1
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
157.640 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (132)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za virologijo, sklop 2
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
763.504 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (133)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za virologijo, sklop 3
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,539.500 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (134)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za virologijo, sklop 4
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5,481.722 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (135)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za virologijo, sklop 5
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,105.500 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (136)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za virologijo, sklop 6
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
108.663,72 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (137)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za virologijo, sklop 7
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
146.333,33 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (138)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za virologijo, sklop 8
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
106.560 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (139)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za virologijo, sklop 9
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
289.171,67 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (140)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za virologijo, sklop 10
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
459.780 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (141)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za virologijo, sklop 12
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
59.220 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (142)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za virologijo, sklop 13
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,017.565 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (143)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za virologijo, sklop 14
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,069.757 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (144)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: laboratorijski material za virologijo, sklop 16
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
344.061,20 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (145)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za imunologijo, sklop 1
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
218.370 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (146)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za imunologijo, sklop 2
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: 6.450
SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (147)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za imunologijo, sklop 3
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
591.100 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (148)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za imunologijo, sklop 4
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
274.800 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (149)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za imunologijo, sklop 5
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode,
Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
559.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (150)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za imunologijo, sklop 6
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
574.920 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (151)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za imunologijo, sklop 7
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
636.900 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (152)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za imunologijo, sklop 8
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medicon Sult d.o.o., Središka 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
235.446 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (153)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za imunologijo, sklop 9
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
110.639,75 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (154)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za imunologijo, sklop 10
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,149.185 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (155)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za imunologijo, sklop 11
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
125.691,20 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (156)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za imunologijo, sklop 12
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
507.577,82 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (157)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 2
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
136.750 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (158)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 3
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
326.966,67 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (159)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 4
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Skupna končna vrednost naročila:
2,350.100 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (160)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 5
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: 6.450
SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (161)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 6
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Remas
d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
51.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (162)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 7
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
948.200 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (163)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 9
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
12.962,70 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (164)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 12
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Remas
d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: 7.200
SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (165)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 13
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,790.831,17 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (166)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 14
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
363.854 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (167)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 15
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
54.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (168)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 16
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
204.733,33 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (169)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 17
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
26.500 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (170)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material za biokemijo in gojišča, sklop 1
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Remas
d.o.o., Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
58.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (171)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski potrošni material
– razno
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Golias
Labortehnika, Hinko Golias s.p., Groharjeva
6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,112.500 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (172)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije in barvila 1
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,078.425,75 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (173)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za histologijo
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
9,484.678,85 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (174)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za elektronsko mikroskopijo
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: A-Ž
Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,383.060 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (175)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za Elisa
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7,303.260 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (176)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Protitelesa za imunohistokemijo 1
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
8,320.910 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (177)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Protitelesa za imunohistokemijo 2
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: A-Ž
Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,147.950 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (178)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Detekcijski sistemi za aparat
Ventana
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: A-Ž
Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
22,090.450 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (179)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za elektroforezo in
izolacijo DNA, RNA in proteinov
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,704.250,70 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (180)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Restrikcijske endonukleaze
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,558.307,50 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (181)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: DNA in RNA kiti (kiti za ekstrakcijo in čiščenje)
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,855.011,32 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (182)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: DNA in RNA kiti (kiti za izolacijo
DNA)
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,782.392 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (183)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: DNA in RNA kiti (kiti za izolacijo
RNA)
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,119.590 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (184)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Material za histologijo – kasete
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,411.970 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (185)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Material za histologijo – rezila
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: AMS
Meding d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, 3230
Šentjur, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,124.308 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (186)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Material za histologijo – rezila
mikrotomska
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,779.920 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (187)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Material za histologijo – objektna
in pokrovna stekla
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,703.700 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (188)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Material za histologijo – pipetiranje 1
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
517.089,14 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (189)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Material za histologijo – pipetiranje 2
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medicon Sult d.o.o., Središka 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
59.505 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (190)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Material za histologijo – pipetiranje 3
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
342.668 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (191)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijska posoda
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
356.888,40 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (192)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Zaščitna sredstva
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5,820.843,61 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (193)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za toksikološki laboratorij
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,095.660,60 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (194)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Posebne kemikalije in standardi
za toksikološki laboratorij
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,144.026 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (195)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Imunokemijski reagenti za toksikološki laboratorij
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,246.530 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (196)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Reagenti in kalibratorji za Dimension Xpand
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5,318.342,24 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (197)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Ekstrakcija trdno-tekoče SPE
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Labena d.o.o., Šmartinska 130, 1528 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
6,804.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (198)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Kemikalije za histološki laboratorij
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4,569.975,23 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (199)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Reagenti za imunohistokemijo
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: A-Ž
Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Skupna končna vrednost naročila:
1,152.830 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (200)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Standardi za alkoholimetrični laboratorij
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
790.350 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (201)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Ostale kemikalije – razno
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,590.417,95 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (202)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material I
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,679.198,39 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (203)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material II
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
583.347,30 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (204)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material III
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
414.839,64 SIT brez DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (205)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material IV
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,047.006,75 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (206)
Št. naročila: 091-3-1/06
Naslov: Laboratorijski material V
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Simps
S d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4,034.680 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: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 12. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta

Gradnje
Ob-33907/06
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: Gregor Pečan, Videm 17, 1262 Dol
pri Ljubljani, Slovenija, tel. 01/564-70-67,
faks 01/564-73-07.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.42.00-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga II ZJN-1, razred
50, skupina 500, splošna dela na področju
stavb.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: preureditev kotlovnice OŠ
Dol pri Ljubljani.
II.5) Kratek opis: javno naročilo obsega gradbena, obrtniška, instalacijska in
druga dela ter dobava vsega potrebnega
materiala za preureditev obstoječe kotlovnice v OŠ Dol pri Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,309.000 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.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 90 točk,
– garancijski rok do 5 točk,
– rok plačila do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Kovinar Kočevje,
d.d., kontaktna oseba: Mihael Umek, Reška cesta 23, 1330 Kočevje, Slovenija, tel.
01/893-84-00, faks 01/893-84-10, elektronska pošta: info@kovinar-kocevje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,440.283,30 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) 3,451.066 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 628/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006,
Ob-25069/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 11. 2006.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Ob-34025/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ljubno, kontaktna oseba:
Franjo Naraločnik, Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji, Slovenija, tel.
03/839-17-70, faks 03/584-14-15, elektronska pošta: obcina@ljubno.si, internetni naslov: www.ljubno.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-10/2006.
II.5) Kratek opis: modernizacija ceste:
lokalna cesta Rastke–Grega; odsek št. 1
Rastke–Detmar; relacija Mlini–Tratnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,114.245 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-10/2006: CM Celje
d.d., kontaktna oseba: Peter Štefanec, Lava
42, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-65-76,
faks 03/426-63-05, elektronska pošta: peter.stefanec@cm-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 91,146.197,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-10/2006.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22897/06 z dne 11. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 11. 2006.
Občina Ljubno
Ob-34026/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rogašovci, kontaktna oseba:
Marija Saje, Rogašovci 14B, 9262 Rogašovci, Slovenija, tel. 02/55-88-403, faks
02/55-71-607, elektronska pošta: obcina.rogasovci@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in obnova cestišč lokalnih cest in javnih poti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6: Cestno
podjetje Murska Sobota d.d., kontaktna
oseba: Brigita Banfi, Lipovci 256b, 9231
Beltinci, Slovenija, tel. 02/530-45-10, faks
02/521-13-37.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,650.005,69 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0006/2006-01/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2006.
Občina Rogašovci
Ob-34032/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.60-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-041/2006-1L-ODP/G.
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II.5) Kratek opis: obnova 6 ženskih in
5 moških sanitarij na objektih RTV Slovenija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-041/2006-1LODP/G: Iskra Prins d.d., kontaktna oseba:
Iztok Dvoraček, Cesta dveh cesarjev 403,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-98-40,
faks 01/746-98-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
15,726.300 SIT (brez DDV) / najvišja ponudba 26,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-041/2006-1LODP/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 98 z dne 22. 9. 2006;
Ob-26139/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-34245/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradbeno obrtniška in
instalacijska dela pri obnovi objekta na
Partizanski v Mariboru (II).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,610.000 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. 70/G.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23489/06 z dne 25. 8. 2006.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbire in je postopek zaključil, ker ni prejel
nobene pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 00701-03/2006
Ob-34268/06
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:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju RS,
sklop 8, krpanje – sanacija po zimi poškodovanih vozišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 341,666.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-005: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 330,971.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-34269/06
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:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju RS,
sklop 3: krpanje – sanacija po zimi poškodovanih vozišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-006: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 107,373.004 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: 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: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Št. 00701-03/2006
Ob-34270/06
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:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju RS,
sklop 7: krpanje – sanacija po zimi poškodovanih vozišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 316,666.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-008: Cestno podjetje
Murska Sobota d.d., Lipovci 256 b, 9231
Beltinci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 311,902.683 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-34271/06
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:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju RS,
sklop 9: krpanje – sanacija po zimi poškodovanih vozišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-008: Cestno podjetje
Ptuj d.d., Zagrebška 49 b, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 72,724.852 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-34272/06
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:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju RS,
sklop 1: krpanje - sanacija po zimi poškodovanih vozišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 218,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-009: VOC 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: 216,720.999 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: 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: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-34273/06
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:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju RS,
sklop 5: krpanje – sanacija po zimi poškodovanih vozišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 270,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-011: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 261,786.496 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: 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: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-34274/06
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:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju RS,
sklop 4: krpanje – sanacija po zimi poškodovanih vozišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 212,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-012: Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 206,121.300 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-34275/06
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:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju RS,
sklop 6: krpanje – sanacija po zimi poškodovanih vozišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 825,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-013: Cestno podjetje
Maribor d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 824,572.471 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. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-34288/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola, kontaktni osebi: Martin Podbreznik in Boris Stupar, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, Slovenija, faks 05/660-01-10,
elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gradnja komunalnih
naprav v CMI v Izoli – 2. etapa – gradbena, obrtniška in inštalacijska dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 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-28016/06: Albert
Godina s.p., kontaktna oseba: Maks Godina, Slope 20, 6240 Kozina, Slovenija, tel.
05/680-30-03, faks 05/680-30-04, elektronska pošta: albert.godina@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 121,550.719,81 SIT;
najnižja ponudba 121,550.719,81 SIT, najvišja ponudba 155,000.304,11 SIT.
Valuta: 31. 1. 2007.
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): 5,200.000 SIT; valuta:
31. 1. 2007; delež: 4,3%.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-01-14/98.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 6. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2006.
Občina Izola
Št. 110-1/06
Ob-34587/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000220.
II.5) Kratek opis: AC Lendava–Pince z
odcepom HC na Dolgo vas, sklop »A« od
km 4+480 do km 13+679.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14.541,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: J.V. SCT d.d. Ljubljana
+ Primorje d.d. Ajdovščina + SGP Pomgrad
d.d. Murska Sobota + CPL d.d. Ljubljana,
kontaktna oseba: Stanislav Černe, univ. dipl.
inž. grad., Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14.744,358.237,76
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000220.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 4. 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: 1. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/06
Ob-34590/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000419.
II.5) Kratek opis: odsek: AC Lendava–
Pince z odcepom HC na Dolgo vas, sklop
»C« od km 0+460 do km 3+000.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.160,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: J.V. SCT d.d., Ljubljana
+ Primorje d.d., Ajdovščina + SGP Pomgrad
d.d., Murska Sobota, kontaktna oseba: Andrej Vertič, 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 2.144,269.544,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000419.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-34591/06
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:
452.21.2.40-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000423.
II.5) Kratek opis: AC Lenart–Beltinci,
pododsek Sp. Senarska–Cogetinci od km
15+000 do km 24+490, pokriti vkop in
predor Cenkova.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5.810,000.000 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. 1: J.V. SCT d.d., Ljubljana
+ CPM d.d., Maribor, kontaktna oseba: Andrej Vertič, 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 5.775,463.720,24 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000419.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006.
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: 1. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 4301-3/06
Ob-33908/06
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: 4301-3/06.
II.5) Kratek opis: izvedba nadzora nad
izgradnjo Osnovne šole Šturje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 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. 8866-00-25: Projekt d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba:
Pavel Lavrenčič, Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/338-00-00, faks
05/302-44-93, elektronska pošta: projekt@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,800.000 SIT,
najnižja ponudba: 11,800.000 SIT, najvišja
ponudba: 13,184.659 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: 4301-3/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-11855/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 11. 2006.
Občina Ajdovščina
Št. 6/34
Ob-34055/06
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
2-2.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 04
Glavni kraj izvedbe:
1. sklop – Murska Sobota,
XV. sklop – PLC Maribor,
XVI. sklop – Ravne na Koroškem,
XVII. sklop – Dravograd.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa so bili 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),
– 3310 Žalec (XIII. sklop),
– 6320 Portorož (XIV. sklop),
– PLC Maribor (XV. sklop),
– 2390 Ravne na Koroškem (XVI.
sklop),
– 2370 Dravograd (XVII. 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, ki jih 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

Ponderiranje

1. cena za posamezno
dostavljeni oziroma prevzeti
paket
2. cena za skupno dostavljeni
oziroma prevzeti paket

60
40

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 48-2006/JNS.
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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: 1. sklop
Naslov: Pogodbeni prevozi paketov za
lokacijo Murska Sobota
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtoprevozništvo Pertoci Franc, s.p., Staneta
Rozmana 8, 9000 Murska Sobota.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7,388.160 SIT.
Št. naročila: 15. sklop
Naslov: Pogodbeni prevozi paketov na
lokaciji PLC Maribor
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Transport Hrnčič, Doroteja Hrnčič, s.p., Kaniža
5b, 2212 Šentilj.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11,186.880 SIT.
Št. naročila: 16. sklop
Naslov: Pogodbeni prevozi paketov za
lokacijo Ravne na Koroškem
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtoprevozništvo Sopelšek, s.p., Bukovska vas
30b, 2373 Šentjanž.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8,169.600 SIT.
Št. naročila: 17. sklop
Naslov: Pogodbeni prevozi paketov na
lokaciji Dravograd
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtoprevozništvo Sopelšek, s.p., Bukovska vas
30b, 2373 Šentjanž.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,750.840 SIT.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 11. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-34244/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7-1A.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje programske opreme Entrust.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:

(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 95%,
– cena vzdrževalne ure 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 80/S: S & T Hermes Plus
d.d., Leskovškova cesta 6, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,455.617 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-28392/06 z dne 13. 10. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-34252/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Varstveno delovni center, kontaktna oseba: Liljana Cimerman, Trstenjakova ulica
69, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/522-36-40, elektronska pošta: tajnistvo.vdcms@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.5) Kratek opis: priprava in razdelitev
obrokov prehrane (malice) za VDC Murska Sobota za enoto VDC Murska Sobota, enoto VDC Gornja Radgona in enoto
VDC Lendava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,236,906 SIT oziroma 55.236,63
EUR letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/2006-S: Sodexho
Prehrana in storitve d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Colner, Železna cesta 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-58-00, faks
01/7420-58-52, elektronska pošta: sodexho@sodexho.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 595 SIT/obrok oziroma
2,48 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 149 z dne 7. 7. 2006,
Ob-19684/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Varstveno delovni center
Št. 126/06
Ob-34255/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Celje, Trg Celjskih
knezov 9, Celje, SI – 3000, Slovenija, v roke:
Janez Peterman, tel. +386/3/426-57-00,
e-pošta: janez.peterman@energetika-ce.si,
faks +386/3/426-56-82.
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Internetni naslov naročnika: www.celje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadzor in strokovno svetovanje
pri izvedbi projekta »Regionalni center za
ravnanje z odpadki Celje – faza II, mehansko biološka in termična obdelava odpadkov«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Celje, Savinjska regija, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih
del opravljal vsebinski in finančni nadzor
skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave
in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del
na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti – vse skladno z določili FIDIC). Obseg
zahtevanih storitev je natančneje razviden iz
specifikacije del, priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje
vseh razpisanih storitev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.27.61.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 184,994.450 SIT brez DDV:
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
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: 2005/SI/16/C/PE/001/03.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: številka obvestila v UL EU: 2006/S180-191775 z dne
21. 9. 2006, številka obvestila v UL RS:
Ob-26354/06 z dne 22. 9. 2006.
Št. naročila: 35206-6/03
Naslov: Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, SI – 3000 Celje.
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: IBJ,
Inženirski biro Januš d.o.o., Celje (Slovenija), Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/427-42-74, faks 03/544-21-46.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 187,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
184,994.450 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, projekt se sofinancira iz sredstev EU Kohezijskega sklada; projekt št.
2005/SI/16/C/PE/001.

VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 11. 2006.
Mestna občina Celje
Ob-34267/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-035/2006-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: najem zunanjih prevozov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
32,000.000 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. RTV-035/2006-1LODP/S(B,C):
– sklop b: kamion – tovorni, do 5 to,
z nakladalno ploščadjo in sklop C: kombi
– furgon, za prevoz tovora: Prevozi FortunaPeter Fortuna, kontaktna oseba: Peter Fortuna, Ul. Bratov Martinec 23, 1108 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/42-71-630;
– sklop a: mali avtobus od 20 do vklj.
25 sedežev: Nered d.o.o., kontaktna oseba:
Bojan Nered, Kolodvorska 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-63-20.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-035/2006-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006,
Ob-25581/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 00701-03/2006
Ob-34281/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.82.50.00-1.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na državnih cestah – sklop 9
– Ptuj.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-023: Nigrad d.d., Zagrebška 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 65,788.712 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-34282/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.82.50.00-1.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na državnih cestah – sklop 8
– Novo mesto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-022: Robert.S elektronik
d.o.o., Novomeška 79, 8351 Straža, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 57,787.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-34430/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: nabava@dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.23.31.41-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000451/2006.
II.5) Kratek opis: izvajanje zimske službe 2006/2007 za področje: Vipava, Log,
Drnovo, Dob, Kozina, Vransko, Hrušica,
Ljubljana, Torovo, Lešnica–Kranj zahod.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 1: Vipava: Gradmax d.o.o., kontaktna oseba: Bubnič Milan, Klenik 38, 6257 Pivka, Slovenija, tel.
05/75-70-840, faks 05/75-70-841.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,784.960 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 2: Log: Henrika
Gutnik s.p., kontaktna oseba: Henrika Gutnik, Cesta na Mele 2, 1358 Log pri Brezovici, Slovenija, tel. 01/756-50-72, faks
01/756-65-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,915.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 5: Kozina: CPK
d.d., kontaktna oseba: Svobodan Kos, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-02-39, faks 05/663-02-71, elektronska pošta: info@cpk.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,060.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 7: Hrušica: RAJH
COM d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Arh,
Savska cesta 6, 4260 Bled, Slovenija, tel.
041/654-703, faks 04/574-36-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,578.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 9: Torovo: Cestno
podjetje Kranj d.d., kontaktna oseba: Stane
Remic, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00, faks 04/204-23-30,
elektronska pošta: stane.remic@cpkranj.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: 2,525.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 10: AC A2 Lešnica – Kranj zahod: Cestno podjetje Kranj
d.d., kontaktna oseba: Stane Remic, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-60-00, faks 04/204-23-30, elektronska pošta: stane.remic@cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,774.506 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: 000451/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 92 z dne 1. 9. 2006,
Ob-24079/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: sklopi naročila za
področje Drnovo, Dob, Vransko in Ljubljana
se po tem javnem naročilu ne oddajo, ker
naročnik ni prejel nobene ponudbe oziroma
je prejel nepravilne ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2006.
DARS d.d.
Ob-34467/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Statistični urad Republike Slovenije, kontaktna oseba: Matjaž Jug, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-40-888,
faks 01/24-15-344, elektronska pošta:
gp.surs@gov.si, internetni naslov: http:
www.stat.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.541000-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-77/2006.
II.5) Kratek opis: Sun microsystem storage Streamline SL500 – 1 kos, strežniki
– 6 kosov in diskovno polje – 1 kos.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-77/2006: Marand Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič, Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-31-00, faks 01/470-31-11,
elektronska pošta: info@marand.si, internetni naslov: http:/www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 91,792.583,33 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: 430-77/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: 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: 28. 11. 2006.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-34474/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Erika Žnidaršič, tel.
+386/1/241-51-00, e-pošta: gp.surs@gov.si,
faks +386/1/241-53-44.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.stat.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vzpostavitev podatkovne baze socialnih statistik za implementacijo EU-SILC
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št: 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je izdelava
programske opreme po meri in priprava sistema podatkovne baze socialnih
statistik, ki bo vključeval posamezne administrativne baze podatkov in različne
statistične vire.
Projekt predvideva razvoj programske
opreme za povezovanje podatkovnih virov, njihovo analizo in potrjevanje ter ostale ustrezne statistične postopke (vključno s
pridobitvijo podatkov, formalnimi kontrolami,
urejanju in postopki za imputacije, integracijo, uteževanjem ter analizo podatkov in
prilagoditvijo v statistično okolje).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5, dopolnilni besednjak, glavni
predmet: Računalniške storitve in s tem povezane storitve; glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 72.20.00.00-7, dopolnilni besednjak, dodatni predmet: storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri
programski opremi; dodatni besednjak, dodatni predmet(-i): 72.23.00.00-6, dopolnilni
besednjak, glavni predmet: storitve razvoja
programske opreme po naročilih uporabnikov, glavni besednjak, dodatni predmet(-i):
72.24.00.00-9, dopolnilni besednjak, dodatni predmet: storitve sistemske analize in
programiranja.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 345.000 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
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IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. Organizacija in
metodologija – utemeljitev
22
2. Organizacija in metodologija –
strategija
20
3. Organizacija in metodologija –
časovni razpored aktivnosti
8
4. Ključni strokovnjaki – ključni
strokovnjak 1: vodja
15
5. Ključni strokovnjaki – ključni
strokovnjak 2: strokovnjak
za baze podatkov
14
6. Ključni strokovnjaki – ključni
strokovnjak 3: strokovnjak
za razvoj aplikacij
10
7. Ključni strokovnjaki – ključni
strokovnjak 4: strokovnjak
za analitično procesiranje
11
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 2004/016-710.02.01.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/s108-115738
z dne 9. 6. 2006; 62/63 z dne 16. 6. 2006
Uradni list RS.
Št. naročila: 9601002-02-01-0001
Naslov: vzpostavitev podatkovne baze
socialnih statistik za implementacijo EUSILC
V.1) Datum oddaje naročila 15. 11. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T Hermes
Plus d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: projektna.podpora@snt.si,
tel. +386/1/585-52-00, internetni naslov:
www.snt.si, faks +386/1/585-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 360.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
345.000 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; Prehodni vir 2004, Številka programa: 2004/016-710.02.01, odločba komisije
št. K(2004) 4183.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 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: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski
pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.surs@gov.si, tel. +386/1/241-51-00, faks
+386/1/241-53-44.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 12. 2006.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-34531/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Rudnik Žirovski vrh d.o.o., Todraž

1, 4224 Gorenja vas, Slovenija, v roke:
Brane Lahajnar, tel. +386/4/51-59-300, epošta: brane.lahajnar@rudnik-zv.si, faks
+386/4/51-59-399.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadzor pri izvajanju del sanacije
in končne ureditve odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Rudnik Žirovski vrh,
Gorenja vas, Slovenija.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nadzor pri izvajanju del sanacije in končne ureditve
odlagališča hidrometalurške jalovine
Boršt.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00-3, 74.27.61.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 40,426.000 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ob-23435/06 z dne
18. 8. 2006.
Druge prejšnje objave: Ob-24346/06 z
dne 1. 9. 2006.
Naslov: Rudnik Žirovski vrh d.o.o., Todraž 1, SI – 4224 Gorenja vas
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
v.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano:
DDC svetovanje inženiring, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-68-100, faks + 386/1/30-68-101.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 48,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
40,426.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: analize
in meritve (geomehanika, geotehnika) bo izvedel podizvajalec Terras – Zdenka Popovič
s.p., Metelkova 1, SI – 1000 Ljubljana.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 12. 2006.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
Št. 430-51/2006/9
Ob-34538/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu orga-
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na 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 servisiranje prevoznih
sredstev, št. 430-51/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: lokacije ponudnikov
– izvajalcev.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je servisiranje prevoznih
sredstev Ministrstva za notranje zadeve
Republike Slovenije, Generalne policijske uprave in policijskih uprav (uporabniki), po sklopih iz oddelka V te objave in
zajema:
– vzdrževanje, to je izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisov
po servisni knjižici prevoznih sredstev,
– vsa servisna popravila, razen avtokleparskih in avtoličarskih ter razen tistih, ki se
izvajajo pod pogoji garancije,
– strokovno telefonsko pomoč.
Storitev se izvaja za vse kategorije vozil
v okviru navedene blagovne znamke, kot
na primer motorji, osebna vozila, terenska
vozila, kombinirana vozila, tovorna vozila in
podobno ter za celotno količino vozil, ki so v
uporabi uporabnikov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 92,710.800 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. Cena servisne ure
55
2. Oddaljenost servisne delavnice 30
3. Popust na cenike originalnih
nadomestnih delov in materiala 15
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-51/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2005
82/23895 z dne 9. 9. 2005.
Obvestilo o naročilu: 2006 26-6853 z dne
10. 3. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Servisiranje prevoznih sredstev
blagovne znamke BMW
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtoval
d.o.o., Velika Račna 30a, 1290 Grosuplje,
Slovenija, e-pošta: avtoval@siol.net, tel.
+386/1/781-13-00, faks +386/1/781-13-15.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 48,780.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
48,780.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Servisiranje prevoznih sredstev
blagovne znamke Ford
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Summit Avto d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: renato.pobor@summitavto.si, tel.
+386/1/252-52-10, faks +386/1/252-52-02.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 28,530.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
28,530.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Št. naročila: 4
Naslov: Servisiranje prevoznih sredstev
blagovne znamke Škoda
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtomerkur
d.d., Samova 14, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: andrej.dolenc@avtomerkur.si, tel.
+386/1/306-60-10, faks +386/1/306-60-61.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 15,400.800 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
15,400.800 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis je
obsegal 4 sklope, pri čemer je le-ta uspel za
sklope 1, 2 in 4, ter ni uspel za sklop 3.
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:
1. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-102/2006/49
Ob-34579/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave
za vzdrževanje informacijske opreme, št.
430-102p/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: posamezne organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve, Generalne Policijske uprave in Policijskih uprav na območju celotne države.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila je vzdrževanje informacijske opreme, po naslednjih
sklopih:
– sklop 2: vzdrževanje opreme HP, Compaq,
– sklop 4: vzdrževanje opreme Siemens,
Fujitsu,
– sklop 8: vzdrževanje opreme Dell,
– sklop 9: vzdrževanje opreme Samsung,
– sklop 10: vzdrževanje opreme Epson,
– sklop 12: vzdrževanje opreme Canon.
Predmetno javno naročilo je bilo izvedeno za obdobje 24 mesecev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 84,370.806,72 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
j) Vse ponudbe, predložene na podlagi
odprtega postopka, omejenega postopka ali
konkurenčnega dialoga, so bile nepravilne
ali nesprejemljive. Na pogajanja so bili povabljeni samo tisti ponudniki, ki so izpolnjevali merila za ugotavljanje usposobljenosti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-102p/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Vzdrževanje opreme HP, Compaq
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Birotehna d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: bojan.zabnikar@birotehna.si, tel.
+386/1/585-34-17, faks +386/1/540-01-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10,310.400 SIT z 20% DDV.

Skupna končna vrednost naročila:
31,796.928 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: delež: 10,2%.
Št. naročila: 8
Naslov: Vzdrževanje opreme Dell
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: mark.dolenc@unistarlc.si, tel.
+386/1/47-55-508, faks +386/1/47-55-600.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,419.200 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,598.560 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Vzdrževanje opreme Samsung
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Birotehna d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: bojan.zabnikar@birotehna.si, tel.
+386/1/585-34-17, faks +386/1/540-01-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,769.600 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,578.672 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10
Naslov: Vzdrževanje opreme Epson
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Birotehna
d.o.o.,
Šmartinska
cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: bojan.zabnikar@birotehna.si, tel.
+386/1/585-34-17, faks +386/1/540-01-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 48,363.840 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
43,672.115,52 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov: Vzdrževanje opreme Canon
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Birotehna d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: bojan.zabnikar@birotehna.si, tel.
+386/1/585-34-17, faks +386/1/540-01-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,065.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,724.531,20 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Javno naročilo je obsegalo 6 sklopov, na
podlagi delno neuspelega javnega razpisa
za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za vzdrževanje informacijske opreme, št. 430-102/2006, objavljenim v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti pod št.
Obvestila v kazalu UL 2006/S 71-074560, z
dne 12. 4. 2006 in 2006/S 79-082506, z dne
25. 4. 2006 (popravek), ter v Uradnem listu
RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006, Ob-10935/06
in št. 45 z dne 28. 4. 2006, Ob-12059/06
(popravek). Izid javnega naročila se objavlja za sklope 2, 8, 9, 10 in 12, za katere je
sklenjena pogodba, za sklop 4 pogodba še
ni sklenjena.
Opomba k prilogi D: za sklop 8 je podlaga za predmetni postopek: nobena ponudba ali nobena ustrezna ponudba na
odprti postopek, za ostale sklope pa: vse
ponudbe, predložene na podlagi odprtega postopka, so bile nepravilne ali nespre
jemljive.
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:
1. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 110-1/06
Ob-34586/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000152.
II.5) Kratek opis: izdelava študije na
nivoju idejnih projektov obstoječih viaduktov Peračica, Ljubno in Lešnica ter
predora Ljubno na AC Peračica–Podtabor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

javno naročilo št. 1: Ponting Inženirski biro
d.o.o., kontaktni osebi: Marjan Pipenbaher,
univ. dipl. inž. grad. in Viktor Markelj, univ.
dipl. inž. grad., Strossmayerjeva 28, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000152.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 96 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: 1. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-34588/06
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:
903.11.0.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000293.
II.5) Kratek opis: izdelava okoljskega
poročila za gradnjo državne ceste med
avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Imos Geateh, d.o.o.,
kontaktna oseba: Tadej Zupančič, univ. dipl.
inž. kem. teh., Opekarska cesta 11, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,262.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.

Št.

128 / 8. 12. 2006 /

Stran

9577

Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000293.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 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: da; Študije in vrednotenja-Ministrstvo
za promet-tehnična pomoč-2006, EPD RS
2004-2006, Evropski sklad za regionalni
razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-34589/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.31.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000294.
II.5) Kratek opis: izdelava študije variant (ŠV) s predlogom najustreznejše variantne rešitve za gradnjo državne ceste
med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo
z Republiko Avstrijo.
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:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: URBIS d.o.o. Maribor,
kontaktna oseba: Rajko Sterguljc, univ. dipl.
inž. grad., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,219.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000294.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 10. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Študije in vrednotenja-Ministrstvo
za promet-tehnična pomoč-2006, EPD RS
2004-2006, Evropski sklad za regionalni
razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-34596/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni
naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 25/2006 RDZ.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila so storitve vzdrževanja in dopolnjevanja programske opreme, in sicer:
izdelava izmenjave podatkov in servisov
za povezave eVEM in RDZ, izdelava in
podpora servisa za dostop do podatkov
CRP, dopolnitve RDZ zaradi spremenjene zakonodaje in vzdrževalna dela za
obdobje do 31. 5. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 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 25/2006 RDZ: Ixtlan
Team d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Jurca, Ravbarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41,666.666,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-118/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 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: 1. 12. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
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Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/3820/2006
Ob-34446/06
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:
Martin Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Martin.Hostnik@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: 173/2006.
II.5) Kratek opis: elektromontažna dela
na objektu DV 2x110 kV Toplarna-PoljeBeričevo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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. 173/2006: Dalekovod d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan
Ravnikar, Zavetiška 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/25-61-598, faks
++386/1/25-61-596, elektronska pošta:
bogdan@dalekovod.si, internetni naslov:
www.dalekovod.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 62,188.246,28 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 173/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 62,188.246,28 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 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.

VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 108 z dne
20. 10. 2006.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 79/3853/2006
Ob-34447/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Marjan Kavčič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Marjan.kavcic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 189/2006.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija zagonske avtomatike sinhronega kompenzatorja v RTP Divača.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 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. 189/2006:
EMB Bizant, d.o.o., kontaktna oseba: Klemen Bizant, Žlebe 3B, 1215 Medvode,
Slovenija, tel. ++386/1/36-16-380, faks
++386/1/36-16-385, elektronska pošta:
EMB@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,480.053,50 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 189/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 18,480.053,50 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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.
VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 114-115 z
dne 10. 11. 2006.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-34599/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod J.P. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-05B/06.
II.5) Kratek opis: nabava kombiniranega rovokopača tip 4x4x4.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: JNVV-05B/06: TERRAJCB
d.o.o., kontaktna oseba: Miro Žilaji, Dolenjska cesta 244, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/280-96-00, faks 01/280-96-08, elektronska pošta: office@terra-jcb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,777.391,59 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV-05B/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 22. 11. 2006.
Mariborski vodovod J.P. d.d.

Storitve
Ob-34438/06
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: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-14/2006-ident
226698.
II.5) Kratek opis: poseki podrastja pod
elektroenergetskimi daljnovodi in napravami.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: 30,000.000 SIT,
2. sklop: 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-14/2006-ident
226698:
1. sklop: Zg. Gorenjska: Elektrogradnje
Tilen Štefelin s.p., kontaktna oseba: Tilen
Štefelin, Planina pod Golico 2/c, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 041/647-351.
2. sklop: Sp. Gorenjska: Gozdarstvo Matevž Pirš s.p., kontaktna oseba: Vid Pirš, Zg.
Tuhinj 9, 1219 Laze v Tuhinju, Slovenija, tel.
01/834-70-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: 35,272.863 SIT,
2. sklop: 27,425.191,67 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Št.

V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OP-14/2006ident 226698.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila (brez
DDV):
1. sklop: 35,272.863 SIT,
2. sklop: 27,425.191,67 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/OP-14/2006ident 226698.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 103/06, z dne 6. 10. 2006,
Ob-27596/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.

Periodična
informativna obvestila,
ki štejejo kot povabilo
k oddaji ponudb
Gradnje
Št. 0002099
Ob-34472/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Pavel
Šuštar, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +00386/1/58-20-700,
faks +00386/1/58-20-701, elektronska pošta: Pavel.sustar@geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba izraziti
interes: isti kot v I.1.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja kompresorske postaje Ajdovščina.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45454000, 45231220.
II.3) Vrsta in obseg gradnje: gradnja
kompresorske postaje Ajdovščina, ki
vsebuje gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montažna dela za tri kompresorske enote.
II.4) Skrajni rok, do katerega je treba izraziti interes: 5. 1. 2007.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/49/2006/TS-SG.
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II.5) Drugi podatki:
AII.1) Opis: gradnja kompresorske postaje Ajdovščina.
AII.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimi koli načini gradnje ali
gradbenih dejavnosti iz priloge XI.
AII.1.3) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
AII.1.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/49/2006/TS-SG.
AII.1.5) Opis: gradnja kompresorske
postaje Ajdovščina, ki vsebuje gradbena,
obrtniška in instalacijska dela ter montažna
dela za tri kompresorske enote.
AII.1.6) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija, Ajdovščina.
AII.1.7) Razdelitev na sklope: ne.
AII.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja kompresorske postaje Ajdovščina, ki
vsebuje gradbena, obrtniška in instalacijska
dela ter montažna dela za tri kompresorske
enote.
AIV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
AIV.2.2) Predvideni datum za:
– začetek postopka: 1. 12. 2006,
– začetek gradnje/dobave/izvedbe: 1. 3.
2007,
– datum zaključka: 15. 6. 2008.
AIV.2.3) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/49/2006/TSSG.
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: 1. 12. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Javni razpisi
Št. 43004-2/2004
Ob-34435/06
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi
97. člena Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO – 1, Uradni list RS, št. 66/06)
in na podlagi 15. člena Zakona o državni
upravi (v nadaljevanju: ZDU – 1, Uradni list
RS, št. 93/05 in 113/05) objavlja
javni razpis
za izdajo javnega pooblastila za
opravljanje nalog geološke strokovne
službe
I. Predmet javnega razpisa
Država pripravlja strokovne geološke, oziroma hidrogeološke podlage ter zagotavlja
monitoring geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov v skladu s 97. členom ZVO – 1 neposredno ali prek javnega
pooblastila, ki ga podeli javnemu zavodu,
ustanovljenemu za izvajanje teh dejavnosti,
izbranemu na podlagi javnega razpisa.
Predmet razpisa je izdaja javnega pooblastila za pripravo strokovnih geoloških,
oziroma hidrogeoloških podlag in za monitoring geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov za naslednje dejavnosti:
A) priprava strokovnih geoloških, oziroma hidrogeoloških podlag,
B) izdelava osnovnih in tematskih geoloških kart,
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C) vzpostavitev in vzdrževanje geološkega informacijskega sistema.
Zakonske podlage za izvajanje naštetih
nalog izhajajo iz ZVO – 1 (Uradni list RS, št.
66/06) ter iz Zakona o temeljih geološke dejavnosti, pomembne za vso državo (Uradni
list RS, št. 66/93, čistopis).
II. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Upravičenci do podelitve javnega pooblastila za pripravo strokovnih geoloških,
oziroma hidrogeoloških podlag in za monitoring geoloških, seizmoloških in drugih
geofizikalnih pojavov so javni zavodi, ki so
ustanovljeni za ta namen in izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega pooblastila.
Prosilci morajo vložiti vloge na razpisnih
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi navedenimi prilogami in
dokazili.
A) Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za pripravo strokovnih geoloških, oziroma hidrogeoloških podlag so naslednji:
– da je prosilec javni zavod,
– da ima sedež v Republiki Sloveniji,
– da je ustanovljen za pripravo evidenc
podzemnih voda, strokovnih podlag za načrte upravljanja z vodami, vodne pravice in
varstva podzemnih voda.
B) Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za izdelavo osnovnih in tematskih geoloških kart so naslednji:
– da je prosilec javni zavod,
– da ima sedež v Republiki Sloveniji,
– da je ustanovljen za izvajanje nalog
geološke strokovne službe, med katere sodi
tudi izdelava geoloških kart in druge geološke dokumentacije v skladu s predpisi na
področju varstva okolja.
C) Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za vzpostavitev in vzdrževanje geološkega informacijskega sistema so naslednji:
– da je prosilec javni zavod,
– da ima sedež v Republiki Sloveniji,
– da je ustanovljen za vzpostavitev in
vzdrževanje geološkega informacijskega
sistema.
Pooblastilo se izdaja za obdobje petih
let. Pooblaščenec je dolžan dejavnosti, ki so
predmet javnega pooblastila, izvajati skladno s programi, ki jih pripravi Agencija RS
za okolje.
Pooblastilo se lahko odvzame v primerih,
ki jih določa 103. člen ZVO – 1.
III. Odločanje o ustreznosti vlog: strokovna komisija, imenovana s posebnim
sklepom za odločanje o ustreznosti vlog
v postopku javnega razpisa, bo strokovno
ocenila vse pravočasne in popolne vloge.
Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi
izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz
javnega razpisa ter razpisne dokumentacije
in za tisto vrsto dejavnosti, za katero bo prosilec oddal vlogo.
IV. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je prosilcem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa. Prosilci lahko
razpisno dokumentacijo zahtevajo:
– pisno na naslov: Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– po faksu št. 01/478-40-52,
– po el. pošti: gp.arso@gov.si.
Na zahtevi mora biti obvezno navedeno,
za katero dejavnost, ki je predmet razpisa
prosilec želi razpisno dokumentacijo.
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Vse ostale informacije v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti pri: Sabini Hajrič,
univ. dipl. prav., tel. 01/478-44-38.
V. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni
obliki na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali
jih osebno vložiti v vložišču Agencije Republike Slovenije za okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj
navedeni naslov prispela do 27. 12. 2006 do
12. ure, ne glede na način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – vloga za javni razpis,
– številka in datum javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– ime in naslov prosilca.
VI. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem.
Nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala, nepopolne vloge –
tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevani
razpisnih pogojev, pa bodo zavrnjene.
VII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila direktor Agencije
s sklepom.
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 349/2006
Ob-34530/06
Na podlagi Zakona za izvrševanje proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in
2007 (Ur. l. RS, št. 116/05) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02, 80/02, 88/02,
47/03, 108/04, 13/06) Urad Vlade RS za informiranje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje informativnokomunikacijskih in izobraževalnih
dejavnostih nevladnih organizacij o
evropskih zadevah v letu 2007
1. Ime in sedež naročnika: Urad Vlade
RS za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Urad).
2. Predmet razpisa
Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri
obveščanju prebivalcev Slovenije o evropski
zadevah.
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji za sklope:
A) Počastitev 50-letnice podpisa Rimske
pogodbe
25. marca 2007 bo poteklo 50 let od podpisa Rimske pogodbe, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost,
ki predstavlja temelje današnje Evropske
unije. Slovenija se bo vključila v okvir počastitve, ki so ga začrtale evropske institucije.
Urad želi podpreti projekte, ki bodo potekali predvsem med 25. marcem in 9. majem
2007 in bodo namenjeni javni razpravi o
dosežkih in izkušnjah dosedanjega povezovanja ter izzivih razširjene EU in njenega
razvoja v prihodnosti.
B) Predsedovanje Slovenije EU
Ureditev Evropske unije določa, da vsaka država članica predseduje EU za dobo
šestih mesecev. Slovenija bo predsedovala
Evropski uniji v prvi polovici leta 2008. Z
razpisom želi Urad sofinancirati razvoj in
vzpostavitev komunikacijskih orodij, ki bodo
omogočala informiranje, dialog in vključenost civilne družbe v predsedovanje.

C) Vzpostavljanje zunanje meje EU
Ob vstopu Slovenije v schengensko območje se bo okrepil nadzor na meji s Hrvaško, saj bo Slovenija varovala skupno zunanjo mejo Evropske unije. Z razpisom želi
urad sofinancirati projekte, ki bodo prispevali
k boljši informiranosti in dialogu s prebivalci
ob bodoči zunanji meji o spremembah, ki jih
bo schengenski režim prinesel v vsakdanje
življenje.
D) Promocija enakih možnosti za vse
Leto 2007 je razglašeno za »Evropsko
leto enakih možnosti za vse«. Z razpisom
želi Urad sofinancirati projekte, ki bodo
prispevali k ozaveščanju in informiranju o
pravici do enake obravnave in nediskriminacije ter promovirali enake možnosti za
vse. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo
namenjeni mladim.
E) Informiranje javnosti o evru in rezultatih spremljanja cen po uvedbi evra
Slovenija bo 1. januarja 2007 uvedla
evro. Izkušnje držav, ki so uvedle evro v
letu 2002 kažejo, da je potrebno nadaljevati
s komunikacijskimi dejavnostmi tudi po sami
uvedbi. Urad želi sofinancirati projekte, ki
bodo o evru informirali skupine oseb s posebnimi potrebami in starejše ter projekte,
ki bodo javnost seznanjali z ugotovitvami
rednega spremljanja cen in z neupravičenimi podražitvami ali nepravilnim zaokroževanjem.
3. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so prostovoljno ustanovljene;
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova;
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali gospodarskih organizacij;
– se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov;
– njihovi cilji in vrednote služijo delovanju
v javnem življenju v dobrobit posameznih
skupin ali družbe kot celote.
Nevladne organizacije lahko na razpis
prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji
v letu 2007 in bodo končani do 1. novembra
2007.
4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjih merilih:
5.1. izobraževalni, informativni oziroma
komunikacijski pomen projekta: relevantnost
teme in vsebinska kakovost projekta, doseganje ciljnih javnosti, ustreznost aktivnosti
in sodelovanje z drugimi NVO pri projektu
(do 70 točk),
5.2. stroškovnik projekta (do 20 točk),
5.3. reference organizacije, nosilca in sodelavcev projekta (do 10 točk).
5. Okvirna višina sredstev
Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa v
letu 2007 namenil skupno približno 100.000
€ od tega okvirno za vsak sklop 20.000 €.
Če po ocenjevanju prispelih projektov
ostane določen del sredstev pri posameznem sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko
komisija odloči prerazporediti ta nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.
Projekti, ki jih bo Urad sofinanciral na
podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ 70% celotne vrednosti
projekta.
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6. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Vloge morajo prispeti na naslov: Urad
vlade za informiranje, Gregorčičeva 25,
1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane
osebno, morajo biti oddane na naslov Urada
najkasneje do 8. januarja 2007 do 14. ure.
Prav tako pa bodo kot pravočasne upoštevane tudi vse vloge, ki bodo imele na ovojnici poštni žig z dne 8. januarja 2007.
Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO 2007«. Vlagatelj mora na
vsaki vlogi jasno označiti, na kateri sklop se
prijavlja. Posamezna nevladna organizacija
lahko na razpis prijavi več projektov.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 9. januarja
2007 v prostorih Urada in ne bo javno. Na
odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala
popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje
pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 6. in 7. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije in
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje izločila.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom direktor Urada, na
podlagi predloga strokovne komisije.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Organizacije, ki se bodo odzvale na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščene najpozneje v roku 45 dni od zaključka
odpiranja vlog.
9. Sklenitev pogodb
Z izbranimi vlagatelji bo Urad sklenil pogodbe o sofinanciranju.
O pritožbi zoper sklep o izbranih dejavnostih odloča direktor Urada. Vlagatelj pritožbo vloži na Urad v roku 8 dni od prejema
sklepa, oziroma obvestila. Pritožnik mora
v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločeno
s sklepom v roku 15 dni. Sklep o pritožbi
vlagatelja je s tem dokončen. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji.
Vlagatelju, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku sklenjene
pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena
določila, se bo ob prijavi na naslednji javni
razpis Urada, le-to štelo kot negativna referenca.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih
straneh na katerih se nahaja razpisna dokumentacija.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnih straneh http://evropa.gov.si in
http://www.uvi.gov.si, v katalogu informacij
javnega značaja – točka 2f. Naročite jo lahko na tel. 01/478-26-40 vsak delavnik med

9. in 14. uro ali na e-naslov: nada.scetinec@gov.si
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na Uradu, kontaktna oseba:
Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov:
lidija.herek@gov.si.
Urad Vlade RS za informiranje
Ob-34069/06
V skladu s 40. členom Pogodbe o ustanovitvi družbe Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., direktor objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. kot
prodajalec objavlja:
I. Predmet prodaje je:
Nepremičnina – stanovanje, v skupni izmeri 71,20 m2, v večstanovanjski hiši na
naslovu Kokra 16, stoječa na zemljišču par.
št. 112/2, vpisanem pri vložni številki 109,
k.o. Kokra, za izklicno ceno 6,100.000 SIT
(brez davka na promet nepremičnin in ostalih pripadajočih dajatev).
Nepremičnina – stanovanje je obremenjeno z neprofitno najemnino za nedoločen
čas.
Vse stroške postopka, to je davek na
promet nepremičnin in ostale stroške vezane na sklenitev pogodbe, stroške overitve
pri notarju in stroške vpisa nepremičnine v
zemljiško knjigo nosi kupec.
II. Nepremičnina, opredeljena v I. točki javnega razpisa, bo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v četrtek, 21. 12. 2006, ob 12.
uri v sejni sobi na naslovu Mirka Vadnova
1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na naslov
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, do srede, 20. 12. 2006 do 12. ure, s pripisom »za
sodelovanje na javnem razpisu« dostavile
naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno
dokazilo o registraciji, ki vključuje matično
številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni,
– pravne osebe dostavijo ID številko
za DDV; fizične osebe pa dostavijo davčno
številko,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Komunale Kranj d.o.o., da
ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Komunale Kranj d.o.o. (za katerega
zaprosi najkasneje do petka, 15. 12. 2006 v
Gospodarsko računovodski službi),
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– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico
pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini
10 odstotkov izklicne cene nepremičnine,
ki jo bo dražil na javni dražbi, na TRR št.
07000-0000464429, odprtem pri Gorenjski
banki d.d., z navedbo »Plačilo varščine za
javno dražbo«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, Komunala Kranj zadrži njegovo
kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, TRR št.
07000-0000464429, odprtem pri Gorenjski
banki d.d. v roku določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
VI. Davek na promet nepremičnin ter
druge morebitne stroške iz pogodbe, stroške notarja plača, in stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo, kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premične stvari,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnino, ki je predmet draženja, lahko dvigajo za večkratnik
zneska 50.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Vplačana varščina bo neizbranim
dražiteljem vrnjena v roku 8 dni od dneva
dražbe. Dražitelju, ki na dražbi uspe, se
vplačana varščina vračuna v kupnino. Dražitelju, ki ne sklene pogodbe, oziroma neupravičeno odstopi od pogodbe, prodajalec
zadrži že vplačano varščino.
X. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla.
XI. Ogled nepremičnine je možen na
podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, 15. 12. 2006 do 12. ure.
XII. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na
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naslovu: Komunala Kranj, javno podjetje
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
Komunala Kranj d.o.o.
Št. 06-1462

Ob-34296/06

Razpis
za javno objavo za izbiro izvajalca za
poglobitev struge Drave pod HE Vuhred
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: HE Vuhred.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: poglobitev struge Drave pod HE Vuhred.
3. Roki za izvedbo del: predviden začetek
del: 15. 2. 2007, zaključek del: 30. 5. 2007.
Podrobnejši roki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.,
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, telefaks
02/300-56-85, tel. 02/300-54-64, kontaktna
oseba: Igor Čuš, dipl. inž. grad., elektronski
naslov: igor.cus@dem.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 12. 2006.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vključen) z nakazilom na naročnikov (Drav
ske elektrarne Maribor, d.o.o.) TRR št.
04515-0000337195 pri Nova KBM, d.d., s
pripisom »Razpis Poglobitev struge Drave
pod HE Vuhred«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, soba 113,
tel. 02/300-54-64, faks 02/300-56-85, do
19. 12. 2006 ob delovnih dnevih med 8.
in 15. uro po predhodni telefonski najavi in
proti predložitvi potrdila o plačilu.
Cena razpisne dokumentacija ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o plačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 1. 2007 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 2007 ob 12.15 na sedežu Dravskih
elektrarn Maribor, d.o.o., Obrežna ulica 170,
2000 Maribor.
7. Bančna garancija za resnost ponudbe:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto ponudbene cene. Bančna garancija mora veljati še 30 dni po roku veljavnosti
ponudbe oziroma do 19. 5. 2007.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti
Usposobljenost za izvedbo del po tem
razpisu bo priznana vsem ponudnikom, ki:
1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
2. niso v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
3. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja; njihovega poslovanja ne
vodi izredna uprava; proti njim ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v
kateri ima svoj sedež;
4. imajo stabilno in urejeno finančno poslovanje;
5. so v zadnjih sedmih letih izvedli vsaj
dva objekta inženirskih gradenj, ki so primerljiva z deli, ki so predmet razpisa: vodne
zgradbe in ureditve, hidroelektrarne oziroma njihovi deli, posamične vrednosti vsaj
50,000.000 SIT;
6. razpolagajo z ustreznim kadrom, in
sicer:
– odgovorni vodja del, ki mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del za
tovrstne objekte po ZGO-1 in ki je kot odgovorni vodja del vodil gradnje vsaj dveh po
vrednosti in vsebini podobnih projektov,
– za izvedbo minerskih del, ki mora izpolnjevati pogoje skladno z Zakonom o rudarstvu,
– in drugim izkušenim strokovnim kadrom;
7. imajo potrebno opremo za izvajanje
tovrstnih del;
8. imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete
za tovrstna dela.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Ob-34608/06
Na podlagi 8. člena Pravilnika o naročanju blaga, gradenj in storitev, GVO, gradnja
in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij,
d.o.o. objavlja
javni razpis
za oddajo naročila po omejenem
postopku
1. Uradno ime in naslov naročnika: GVO,
gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih
omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, Ljubljana,
kontaktna oseba: mag. Anton Bergauer, tel.
01/234-19-14.
2. Opis/predmet naročila: naročnik želi
oblikovati listo usposobljenih izvajalcev
gradbenih in pomožnih del na telekomunikacijskem kabelskem omrežju za potrebe
naročnika po posameznih lokacijah – območjih (v primeru izbire za konkretno gradnjo
bo moral izbrani ponudnik izvesti storitve
skladno s specifikacijami in konkretnim povpraševanjem).
3. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo, ki je
brezplačna: GVO, d.o.o., Enota komerciale in marketinga, Cigaletova 10, Ljubljana,
informacije pri: mag. Anton Bergauer, tel.
01/234-19-14, internetni naslov, na katerem je dostopna razpisna dokumentacija:
www.gvo.si.
4. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo/prijavo za sodelovanje:
29. 12. 2006 do vključno 10. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: GVO, d.o.o., Enota komerciale in
marketinga, Cigaletova 10, Ljubljana.
5. Trajanje naročila: obdobje enega leta.
6. Kraj izvedbe: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Nova Gorica.
7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

8. Datum, do katerega mora veljati ponudba: do sklenitve pogodbe.
9. Datum odposlane zahteve za objavo:
5. 12. 2006.
Gradnja in vzdrževanje
telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.
Ob-34289/06
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – UPB2), Občina Zagorje ob Savi
objavlja
javni razpis
za podelitev dveh nadomestnih koncesij
za izvajanje javne zdravstvene službe na
področju zobozdravstvene dejavnosti za
odrasle na območju Občine Zagorje ob
Savi
1. Naročnik (koncedent): Občina Zagorje
ob Savi.
2. Obseg programov, ki bodo razdeljeni na
podlagi razpisa: 2 programa zobozdravstva
za odrasle.
3. Predmet koncesije: izvajanje javne
zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju
Občine Zagorje ob Savi.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: ena
koncesija se lahko prične izvajati takoj, druga
pa s 1. 6. 2007. Obe koncesiji se bosta podelili za nedoločen čas.
5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, če je ponudnik fizična oseba:
5.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
– da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen
za samostojno delo;
– da ni v delovnem razmerju;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe
oziroma poklica;
– da ima zagotovljene ustrezno opremo
in kadre;
– da pridobi mnenje pristojne zbornice.
5.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat – fizična oseba za podelitev koncesije:
– da prevzame v najem ordinacijo izvajanja dejavnosti v objektu Zdravstveni dom
Zagorje ob Savi, da prevzame zaposleno medicinsko sestro v tej zdravstveni ambulanti in
da prevzame tudi vse dosedaj opredeljene
paciente v tej ambulanti,
– da pridobi mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– da predloži izjavo o možnem pričetku
izvajanja koncesije.
6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je ponudnik pravna
oseba:
6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
– da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen
za samostojno delo (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
– da ni v delovnem razmerju (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
– da ji ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe;
– da ima zagotovljene ustrezno opremo
in kadre;
– da pridobi mnenje pristojne zbornice.
6.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat – pravna oseba za podelitev koncesije:
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– da prevzame v najem ordinacijo za
izvajanje dejavnosti v objektu Zdravstveni
dom Zagorje ob Savi, da prevzame zaposleno medicinsko sestro v tej zdravstveni
ambulanti in da prevzame tudi vse dosedaj
opredeljene paciente v tej ambulanti,
– da pridobi mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– da predloži izjavo o možnem pričetku
izvajanja koncesije.
7. Merila za izbiro kandidatov:
– delovne izkušnje: do 20 točk,
– ugodnosti za paciente: pri izboru kandidata bo prednost dana tistemu kandidatu,
ki bo ob najvišjem številu doseženih točk po
prejšnjem kriteriju, ponudil več ugodnosti
za paciente.
8. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature: vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
do ponedeljka 15. januarja 2007 do 10. ure,
ne glede na vrsto prenosa. Prijava na razpis mora biti predložena v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis:
koncesija zobozdravstvo«. Na hrbtni strani
mora biti naslov ponudnika.
9. Rok v katerem bodo kandidati za podelitev koncesije obveščeni o izbiri: kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje
v 14 dneh po odpiranju ponudb z upravno
odločbo. Koncesijska pogodba bo sklenjena najkasneje v 30 dneh po dokončnosti
upravne odločbe.
10. Koncedent si pridržuje pravico odločitve o sprejemu kandidature in tudi pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih
kandidatov ne glede, da je kandidatura po
merilih in kriterijih tega razpisa najugodnejša. Kakršnakoli odškodninska odgovornost
koncedenta je v tem primeru izključena.
Kandidati se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Koncedent ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli kandidatu nastala zaradi ne podelitve
koncesije.
Koncedent si tudi pridržuje pravico preklicati javni razpis v katerikoli fazi postopka,
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.
11. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je brezplačno na
voljo vsak delovni dan med 8. in 12. uro
na Oddelku za družbene dejavnosti Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Dodatne informacije se lahko dobijo pri Blanki
Šmit, tel. 03/56-55-730, el. naslov: blanka.
smit@zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-34476/06
Na podlagi Pravilnika o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 108/04), Pravilnika o izvedbi javnega
razpisa na področju športa, mladine, teh
nične kulture in preventivnih programov
zdravja v Mestni občini Novo mesto (šifra:
600-01-3/2006-1500) in 30. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št.
68/02, 44/02 in 72/05), Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinske
infrastrukture v letu 2006, 2. del razpisa
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje 2. del proračunskih sred-

stev za programske aktivnosti mladinske
turistične infrastrukture v letu 2006 v višini
2,000.000 SIT.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki so povezane z interesnimi dejavnostmi mladih, ki bodo potekale v mladinskem
hotelu v Novem mestu. Dejavnosti so povezane z aktivnostmi mladinske turistične
infrastrukture, ki zajemajo:
– analizo vsebinskih zasnov programskih
prostorov mladinskega hotela in prilagoditve
projektne dokumentacije oziroma arhitekturne zasnove,
– priprava in izvedba promocijskih tiskovin,
– komunikacijske, trženske in promocijske aktivnosti projekta.
Programska zasnova mladinskega hotela je lahko sestavljena iz več posamičnih
podenot oziroma posameznih projektov, ki
bodo potekali več let zapored. Programi sestavljeni iz več podenot potekajo kontinuirano skozi celo leto ali pa v določenem času.
Program ima jasno določene cilje, izdelano
programsko shemo skozi katero uresničuje
zastavljene cilje, evaluira svoj program ter
jasno opredeljeno finančno konstrukcijo.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije (ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov,
Ur. l. RS, št. 38/94),
– društva in zveze društev,
– zasebni zavodi,
– druge nepridobitne organizacije.
Vse omenjene organizacije, društva, zasebni zavodi ali zveze morajo imeti sedež v
Mestni občini Novo mesto.
Nosilci kandidirajo s programi, ki so predvsem namenjeni mladim med 15. in 27. letom starosti na območju Mestne občine
Novo mesto.
Razpis ni namenjen mladinskim aktivnostim komercialnega značaja, temveč ostalim
aktivnostim mladih, ki prispevajo k urejanju
infrastrukture s področja mladinskega hotela, kvalitetnemu preživljanju prostega časa,
zagotavljajo mladim in turistom kvalitetne
pogoje bivanja v Novem mestu.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih kriterijev, ki bodo upoštevani pri razdeljevanju sredstev:
– vlagatelji, ki kandidirajo morajo biti prepoznavni po svoji dejavnosti v Mestni občini
Novo mesto ter korektni partnerji z občino,
– programi se morajo izvajati v Mestni
občini Novo mesto,
– vlagatelji morajo imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo
programa,
– pomembnost programa (popularizacija subkulture mladih, kvalitetne vsebine
mladinskega hotela, ki promovirajo lokalne
značilnosti in kvalitetne programe lokalnih
ustvarjalcev),
– število mladih, ki jih program zajema,
– trajanje programa,
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– sodelovanje z Mestno občino Novo
mesto ter reciprociteta uslug, ki jih bo mladinski hotel zagotavljal občini kot pomembnemu sofinancerju dejavnosti mladinskega
hotela,
– nepridobiten značaj programa,
– zaprošen znesek financiranja posameznega programa ne sme presegati višine
sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji.
6. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave,
ki bodo zadostile naslednjim prednostnim
kriterijem:
– programi, ki so v javnem interesu občine in zajemajo subkulturo mladih,
– pospeševanje razvoja turizma name
njenega mladim, ki ni komercialno naravnan,
– programi, ki presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in kažejo aktualni in inovativni pristop,
– finančna konstrukcija programa (prijavitelj bo vsaj polovico sredstev pridobil iz
virov, ki niso iz proračuna Mestne občine
Novo mesto),
– nosilci programa imajo večletne izkušnje in reference,
– program je predstavljen kratko in jedrnato,
– je časovno opredeljen,
– ima jasne cilje,
– ima ustrezno kadrovsko zasedbo,
– vlagatelj zagotavlja ustrezen prostor,
– program se izvaja v starem mestnem
jedru,
– izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto, kolikor je predlagatelj že
kandidiral na razpise občine v prejšnjih letih
(oddana vsebinska in finančna poročila),
– prijavitelj lahko s programom kandidira
le na en javni razpis Mestne občine Novo
mesto.
7. Uporaba kriterijev
Prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno
vlogo. Če je vlog več, bo strokovna komisija
upoštevala le eno vlogo.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto
predlaganih programov, izločila morebitne
programe, ki niso v skladu z razpisnim področjem ali pa ne izpolnjujejo zahtevanih
kriterijev ter predlagala višino sofinanciranja
programa.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
sofinanciranju mladinske infrastrukture, 2.
del v letu 2006 znaša 2,000.000 SIT.
9. Obdobje za porabo: sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2006.
10. Razpisni rok: javni razpis za sofinanciranje mladinske infrastrukture je objavljen
8. 12. 2006. Rok za prijavo traja do 16. 12.
2006.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec Mestne občine Novo mesto,
– društva, ki se prvič prijavljajo na razpis
morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji društva pri Upravni enoti Novo mesto,
– reference prijavitelja (časopisni članki,
objave, priznanja),
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj
dvigne v razpisnem roku na Mestni občini
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Novo mesto, Oddelek za družbene dejavnosti, Seidlova c. 1, Novo mesto.
Razpisno
dokumentacijo
si
lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto do dne 16. 12. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka. Na prvi strani ovitka pod
naslovom mora pisati: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis – mladinska infrastruktura, 2.
del 2006«, na hrbtni strani pa naslov prijavitelja: naziv organizacije, društva ali zavoda
oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno po pošti do vključno
16. 12. 2006 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču Mestne občine Novo
mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
našteta pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
13. Dodatne informacije: pristojni usluž
benec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali sandra.
borsic@novomesto.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za odpiranje vlog bo odprla vloge 18. 12. 2006.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 10 dni od zaključka razpisa.
Mestna občina Novo mesto
Št. 64/2006
Ob-34540/06
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, na podlagi
45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03),
načrta prodaje nepremičnega premoženja
občine, sprejetega z Odlokom o proračunu
občine Pesnica za leto 2006 (Medobčinski
uradni vestnik, št. 9/06) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje:
1.1. Zemljiške parcele, ki se nahajajo
znotraj zazidalnega načrta za poslovno
cono v Dobrenjski dolini in predstavljajo del
gradbene parcele, v skupni površini 4.465
m², z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
parc. št.
580/4
1168/1
1168/8
1172/1

Površina v m²
1115
1394
151
1805

1.2. Parcela, ki se nahaja izven ureditvenega območja za poselitev namenjena
stanovanjski gradnji
parc. št.
254/4

Površina v m²
559

1.3. Gradbene parcele, ki se nahaja znotraj ureditvenega območja naselja Jarenina,
namenjena za stanovanjsko gradnjo, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi
podatki:
parc. št.
66/15
66/16
67/1

Površina v m²
976
649
663

1.4. Poslovni prostor v izmeri 52,16 m²,
parc. št. 121/1 k.o. Jakobski Dol s pripadajočim deležem funkcionalnega zemljišča
(4/24 celote).
2. Izklicna cena
2.1. Izklicna cena za zemljiške parc.
pod točko a), k.o. Spodnje Dobrenje, v skupni izmeri 4.465 m² znaša 37,449.741 SIT
(156.275 EUR).
2.2. Izklicna cena za zemljiško parc. št.
254/4 k.o. Jelenče, v skupni izmeri 559 m²
znaša 2,123.000 SIT (8.860 EUR).
2.3. Izklicna cena za zemljiške parc. št.
66/15 k.o. Jareninski Dol v izmeri 976 m²
znaša 5,387.000 SIT (22.448 EUR).
2.4. Izklicna cena za zemljiške parc. št.
66/16 k.o. Jareninski Dol v izmeri 649 m²
znaša 4,683.000 SIT (19.470 EUR).
2.5. Izklicna cena za zemljiške parc. št.
66/17 k.o. Jareninski Dol v izmeri 663 m²
znaša 3,976.000 SIT.
2.6. Izklicna cena za poslovni prostor
v izmeri 52,16 m², parc. št. 121/1 k.o. Jakobski Dol s pripadajočim deležem funkcionalnega zemljišča (4/24 celote) znaša
3,795.000 (15.857 EUR).
V ceno ni vštet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
3. Ponudbo je potrebno vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od 8. decembra 2006 na Občinski upravi Občine
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica
pri Mariboru. Ponudniki lahko pisne obrazce
dvignejo vsak delovni dan v času uradnih ur
v sobi 109/I, tajništvo župana.
4. Posebni pogoji prodaje nepremičnine
pod točko 1.4: poslovni prostor se nahaja v
kleti večnamenske zgradbe. Namembnost
prostora: dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma in turistične ponudbe. Objekt, v sklopu
katerega je poslovni prostor, mora obdržati
kulturno varstvene in spomeniško varstvene značilnosti. Kupec mora poslovni prostor
usposobiti najkasneje v roku dveh let od
njegovega nakupa. Rok je bistveni pogoj za
veljavnost pogodbe. Občina bo zahtevala
sodno razveljavitev pogodbe, če kupec poslovnega prostora ne bo v roku usposobil in
uveljavljala nastalo škodo.
5. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 27. 12. 2006, do 9. ure. Upoštevane

ZKV
381
539
539
539

k.o.
Spodnje Dobrenje
Spodnje Dobrenje
Spodnje Dobrenje
Spodnje Dobrenje

bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na naslov prodajalca. V primeru, da
ponudnik, ki je ponudbo oddal in ne želi
ZKV
92

k.o.
Jelenče

sodelovati na javnem razpisu, lahko ponudbo umakne do vključno 27. 12. 2006
do 9. ure. Plačana kavcija se ponudniku
vrne najkasneje v 8 dneh od dneva umika
ponudbe.
ZKV
62
62
62

k.o.
Jareninski Dol
Jareninski Dol
Jareninski Dol

6. Ponudniki morajo ponudbo predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri
Mariboru, z oznako za zemljiških parcel pod
1.1.) »Ponudba za nakup zemljišč – znotraj
zazidalnega načrta za poslovno cono v Dobrenjski dolini – ne odpiraj«, za zemljiško
parcelo pod 1.2. in 1.3. »Ponudba za nakup zemljišča z oznako številke zemljiške
parcele in katastrske občine ter po 1.4.«
»Ponudba za nakup poslovnega prostora
z oznako številke zemljiške parcele in katastrsko občino«.
7. Vsak ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti
kavcijo v višini 10% od izklicne cene na
transakcijski račun Občine Pesnica št.
01289-0100008733, odprt pri Banki Slovenije z navedbo »kavcija za javno dražbo z
oznako sklopa oziroma številke parcele, za
katero se kavcija plačuje«.
8. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in
ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti.
Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe predložiti naslednje dokumente: pravne
osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične
osebe pa potrdilo o državljanstvu. Ponudniki
morajo v ponudbi navesti svoje točne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, pravne osebe in samostojni
podjetniki ter fizične osebe dokazila o finančnem stanju ponudnika (podatki o boniteti,
potrdilo banke o stanju na bančnih računih
ali druga dokazila), potrdilo o plačani varščini
in pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne
pogoje. Prodaja se izvede po načelu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z
zemljiščem kasnejših reklamacij.
9. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni
po zaključenem javnem odpiranju ponudb.
Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Ponudnik, ki na javnem razpisu ne
uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo
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najkasneje v 8 dneh po izvedenem javnem
odpiranju.
10. Kupec mora poravnati kupnino v
celoti najkasneje v roku 8 dni od dneva
sklenitve kupoprodajne pogodbe. Izročitev
nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov,
navedenih 12. točki tega razpisa. Če izbrani
kupec prodajne pogodbe ne sklene v navedenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil, vplačana kavcija pa mu zapade kot
skesnina. Kavcija se zadrži tudi v primeru,
da se plačilo kupnine in stroškov ne izvede
v roku, pogodba pa razdere.
11. Izbrani ponudnik plača stroške v zvezi
s sestavo in sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, ki jo sestavi notar, plačilom davčnih dajatev, notarsko overitvijo prodajalčevega podpisa, vpisom v zemljiško knjigo, strošek v zvezi
s prometom nepremičnin ter morebitne druge
stroške, nastale s prometom nepremičnin.
12. Kupec je dolžan pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja plačati komunalni
prispevek.
13. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine.
14. Prodajalec si pridrži pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe
kljub uspelemu razpisu.
15. Javno odpiranje pisnih ponudb bo v
ponedeljek, 27. 12. 2006 ob 10. uri v prostorih Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, sejna soba klet.
16. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno
in najkrajši plačilni rok, ob upoštevanju vseh
razpisnih pogojev. V primeru, da ponudniki ponudijo enako ceno, imajo prednost pri
sklenitvi pogodbe ponudniki, ki bodo ponudili najkrajši plačilni rok.
17. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbiro
najugodnejšega ponudnika.
18. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
19. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb.
20. Vse druge informacije lahko dobijo
zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem naslovu vsak dan od 8. do 11. ure,
tel. 02/654-23-309, faks 02/654-23-19, kontaktna oseba Irena Ribič Hlebec ali Vilko
Fartely. Ogled nepremičnin je možen po
dogovoru.
Občina Pesnica

Javne dražbe
Ob-34584/06
Delni preklic
Ministrstvo za obrambo RS, delno preklicuje javno dražbo, objavljeno v Ur. l. RS, št.
120-121 z dne 24. 11. 2006, pod zaporedno
črko A št. 1, ki se glasi:
1. Nekdanja stražnica Vogrinki, parc.
št. 3358/19, fun. objekt, 10 m2, dvorišče
1280 m2, fun. objekt 298 m2, ZKV 573 m2
k.o. Ajba – Občina Kanal ob Soči.
a) V najemu.
b) Izklicna cena: 19,500.000 SIT.
Ministrstvo za obrambo

Ob-34427/06
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03, 77/03), Zavod Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena: prodaja turističnega avtobusa za
prevoz potnikov, na javni dražbi. Avtobus
ima naslednje tehnične lastnosti: Znamka Mercedes – Benz O350, št. šasije
NMB613.455.13.22089, motor OM402LA.
I73 z 280 KW, 12763 ccm, leto izdelave
1995, prevoženi kilometri 414.142. Avtobus
se prodaja oziroma izklicuje posamezno.
Izklicna cena za avtobus je 8,400.000 SIT
(brez DDV). Izklicno ceno lahko dražitelji
dvigujejo najmanj za 100.000 SIT.
Premičnina se prodaja po načelu videno
– kupljeno.
3. Kraj in datum javne dražbe: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino,
Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana; dne: 27. 12.
2006 ob 13. uri.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena takoj po zaključitvi javne dražbe.
5. Način in rok plačila: takoj, oziroma
najkasneje v 2 dneh po podpisu pogodbe. Kupnina se vplača račun št. 001100
– 6030926339. Plačilo kupnine v roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru neplačila v navedenem roku, vplačana
varščina zapade v korist Zavoda Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino.
6. Višina varščine: dražitelji se morajo
pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji v višini 840.000 SIT
za avtobus, za katerega nameravajo dražiti
ponudbo, na račun kot je naveden v točki
5. s pripisom – kavcija. Po opravljeni javni
ponudbi se ponudnikom, ki na javni ponudbi
ne uspejo, vrne kavcija brez obresti v roku 8
dni. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno.
7. Ogled: ogled avtobusa je mogoč od
20. 12. 2006 do vključno 22. 12. 2006 med
10. in 12. uro in na dan dražbe od 10. do 12.
ure. Kontaktna oseba: Iztok Krumpak (tel.
01/54-38-100).
8. Udeleženci: javne družbe se lahko kot
dražitelji udeležijo vsi, razen zaposlenih pri
Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, njihovi zakonci oziroma osebe,
ki z njimi živijo v življenjski skupnosti, ki je
po predpisih o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z
zakonsko zvezo in njihovih družinskih članov, s katerimi so v sorodstvu v ravni ali
stranski vrsti ali v svaštvu do vštetega tretjega kolena.
9. Potek javne dražbe: javna dražba
poteka v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03).
10. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki
bodo prisotni na dražbi na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki
bodo prisotni na dražbi na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji
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izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-34043/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), sklepa
Občinskega sveta Občine Vuzenica z 22.
redne seje z dne 20. 4. 2005, Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, ki jo
zastopa župan Miran Kus, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
Prodajajo se naslednje nepremičnine –
nezazidana stavbna zemljišča ob Splavarski
ulici v Vuzenici:
1. Zemljišče na parceli št. 252/19, k.o.
Vuzenica, 570 m2. Izklicna cena znaša
2,241.860 SIT + DDV.
2. Zemljišče na parceli št. 252/20, k.o.
Vuzenica, 512 m2. Izklicna cena znaša
2,015.776 SIT + DDV.
3. Zemljišče na parceli št. 252/21, k.o.
Vuzenica, 541 m2. Izklicna cena znaša
2,128.818 SIT + DDV.
4. Zemljišče na parceli št. 252/22, k.o.
Vuzenica, 449 m2. Izklicna cena znaša
1,770.202 SIT + DDV.
5. Zemljišče na parceli št. 252/23, k.o.
Vuzenica, 405 m2. Izklicna cena znaša
1,598.690 SIT + DDV.
6. Zemljišče na parceli št. 252/24, k.o.
Vuzenica, 616 m2. Izklicna cena znaša
2,421.168 SIT + DDV.
Nepremičnine se prodajajo posamezno.
Plačilo kupnine: v enkratnem znesku, naslednji dan po podpisu pogodbe.
Ponudniki morajo pred začetkom javne
dražbe predložiti naslednje dokumente:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe);
– potrdilo o vplačilu kavcije v višini 10%
od izklicne cene (od izklicne cene, ki se
draži), ter celotno številko računa za vračilo
kavcije neuspešnemu dražitelju;
– pooblastilo v primeru, da pravna ali
fizična oseba za udeležbo na javni dražbi
pooblasti drugo pravno ali fizično osebo.
II. Splošni pogoji sodelovanja:
1. Javna dražba za prodajo navedene
nepremičnine bo v soboto, 23. 12. 2006,
ob 9. uri, v prostornih sejne sobe Občine
Vuzenica. Javna dražba se bo izvedla v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat.
Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT. V
primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred
tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta
tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je
cena izklicana trikrat, predsednik komisije
za vodenje in nadzor postopka prodaje
stvarnega premoženja Občine Vuzenica
ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in kupca pozove
k podpisu pogodbe.
2. Vsak ponudnik mora pred začetkom
javne dražbe položiti kavcijo v višini 10%
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izklicne cene nepremičnine, ki jo draži.
Plačana kavcija bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o
plačani kavciji v višini 10% izklicne cene
posamezne nepremičnine se nakaže na
transakcijski račun Občine Vuzenica št.:
01341-0100011132, z navedbo »kavcija za
javno dražbo – parc. št.: ______«.
3. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem
sklenjena v 3 dneh po javni dražbi. Plačilo
kupnine v roku določenem pod točko I. je
bistvena sestavina pravnega posla.
4. Overitev pogodbe ter druge stroške
v zvezi z nakupom in prenosom lastništva
plača kupec.
5. Prodajalec si pridružuje pravico, da z
nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe
kljub uspeli javni dražbi. Komisija za vodenje in nadzor postopka javne dražbe lahko,
v soglasju s predstojnikom, ustavi postopek
javne dražbe do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
6. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
III. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Občina Vuzenica,
Občinska uprava, Mladinska ulica 1, 2367
Vuzenica (Sašo Verdnik, tel. 02/879-12-22,
v času uradnih ur).
Občina Vuzenica
Št. 478-19/2006
Ob-34045/06
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/2 – ZDT-B), 40.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03),
19. člena Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS,
št. 50/95, 80/98, 119/05, 80/06) ter sklepov
Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetih
na 25. redni seji dne 24. 7. 2006, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/34-81-100; faks 07/34-81-131.
2. Predmet prodaje sta nepremičnini
parc. št. 31/4 njiva v izmeri 785 m2 in del
parc. št. 31/1 njiva v izmeri ca. 4319 m2
(točna in dokončna površina bo določena v
postopku parcelacije), obe vpisani pri vl. št.
1331 k.o. Mirna, last Občine Trebnje. Lokacija: Mirna – Roje III.
Osnovna namenska raba nepremičnin
parc. št. 31/4 in dela parc. št. 31/1 je območje za poselitev – območje UZ; podrobnejša
namenska raba: »3E, 3B« – območje za stanovanja s spremljajočimi dejavnostmi.
Nepremičnini se prodajata skupaj kot celota, v stanju kakršnem sta, po načelu »videno – kupljeno«. Parcelacija parc. št. 31/1 bo
izvedena naknadno v skladu z UZ Mirna.
3. Izklicna cena za skupno ca. 5104 m2
površine zemljišča znaša 29,639.911 SIT.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
Davek na dodano vrednost v višini 20%
ni zajet v ceni in ga plača kupec.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
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pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v
tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na transakcijski
račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu
nepremičnina izročila v posest. Po izvedeni
parcelaciji zemljišča parc. št. 31/1 k.o. Mirna
bosta kupec in prodajalec na podlagi dokončno ugotovljenih površin sklenila aneks k
pogodbi in opravila poračun z upoštevanjem
cen iz pogodbe. Stroške v zvezi s postopkom prodaje in parcelacije plača kupec.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Občinske uprave
Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, 2.
nadstropje – mala sejna soba, dne 12. 1.
2007 z začetkom ob 10. uri.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki pred začetkom javne
dražbe:
– vplačajo varščino in predložijo dokazilo
o njenem plačilu;
– če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe, in ki je notarsko
overjeno;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev; fizične
osebe pa predložijo fotokopijo osebnega
dokumenta.
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene na transakcijski račun Občine Trebnje
št. 01330-0100016133, s sklicem za namen
javna dražba – Roje III.
8. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po končani javni
dražbi. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se plačana varščina vračuna v kupnino. Če kupec
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
organizator obdrži varščino.
9. Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trebnje lahko s soglasjem predstojnika postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla.
10. Informacije o podrobnejših pogojih
dražbe: dodatne informacije lahko interesenti pridobijo na sedežu Občine Trebnje,
tel. 07/34-81-144.
Občina Trebnje
Ob-34479/06
Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo,
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Prostori v 1. nadstropju zahodnega
dela gradu Kojsko na zemljišču parc. št.
312/11 k.o. Kojsko, po katastrskih podatkih
poslovna stavba 224 m2, dvorišče 83 m2.
Prostori so nezasedeni. Za dostop bo potrebno urediti novo stopnišče, ker se obstoječi prehod preko severnega trakta zapre.

Izklicna cena je 6,400.000 SIT. Najnižji
znesek njenega višanja je 100.000 SIT.
2.2. Severni del gradu Kojsko na zemljišču parc. št. 312/6 k.o. Kojsko; v naravi
trietažen objekt z dvoriščem, po katastrskih
podatkih poslovna stavba 188 m2, dvorišče
871 m2. Objekt je nezaseden.
Izklicna cena je 12,700.000 SIT. Najnižji
znesek njenega višanja je 100.000 SIT.
3. Vrsta pravnega posla: vrsta pravnega
posla za oba predmeta prodaje je prodajna
pogodba.
4. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun Občine Brda št. 01207-0100014109 v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Občinske uprave Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, v
mali sejni sobi, dne 19. 12. 2006 z začetkom
ob 9. uri za predmet prodaje št. 1, ob 9.30
pa za predmet prodaje št. 2.
Javno dražbo bo vodila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Brda.
7. Višina kavcije: dražitelji morajo do pričetka dražbe plačati kavcijo v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun Občine
Brda št. 01207-0100014109, s sklicem »plačilo kavcije za dražbo nepremičnin«.
8. Plačana kavcija se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino; neuspelim
dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku
3 dni od dneva dražbe.
9. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Brda, kontaktna oseba Simčič Antonija, tel. 05/335-10-35
ali po mailu: tonka.simcic@obcina-brda.si.
10. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brda lahko s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla.
11. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji
in fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
številko za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanje pogojev iz prvih treh alinej 11. točke bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom
dražbe.
12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 3
dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
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iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Brda zadrži njegovo kavcijo.
13. Drugi pogoji: nepremičnine pod točko
2 se prodajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine. Stroške v
zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.
Občina Brda

Razpisi delovnih
mest
Su 010601/2006
Ob-34040/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Trbovljah, Trbovlje, Rudarska 8, 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 sodni referent za področje izvršbe II je 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,
– spremljanje in proučevanje prakse pravosodnega organa in strokovne literature,
– 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,
– 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,
– 8 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
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 Trbovljah, Rudarska 8, Trbovlje.
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
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uradniško delovno mesto sodni referent za
področje izvršbe II – Okrajno sodišče v Trbovljah'' na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 8, Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v uradu
predsednice Okrajnega sodišča v Trbovljah,
tel. 03/56 67-800.
Okrajno sodišče v Trbovljah
Št. 110-138/2006/2
Ob-34041/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave v Ministrstvu za javno
upravo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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.
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 Ministrstvu za javno
upravo 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.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih
je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in
906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.
gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg
zahtev za delo na delovnem mestu uradnika
na položaju, in sicer najmanj 3 leta delovnih
izkušenj na področju, za katero kandidirajo
ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali
zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na
drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Tržaška 21.
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.
Generalni direktor Direktorata za investicije, nepremičnine in skupne službe državne
uprave v Ministrstvu za javno upravo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki
ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj » in navedbo delovnega mesta na
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naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, Ljubljana, tel. 01/478-73-52.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Su 010601/06
Ob-34042/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 in 110/02), 22. in 23. člena Uredbe
o postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04)
Okrajno sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni sodelavec (vodja vpisnikov).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– pravosodni sodelavec I,
– pravosodni sodelavec II,
– pravosodni sodelavec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz Sodnega reda,
– znanje strojepisja,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta 6 mesecev,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo o 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 izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– pisno izjavo da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša z
varnostnim preverjanjem.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda in strokovnega
upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedena
izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Urad
predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor,
z oznako »javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu, ki bo izbran na prosto uradniško delovno mesto bo izdan sklep o izbiri,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/23-47-323.
Okrajno sodišče v Mariboru
Št. 110-86/2006
Ob-34056/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Občina Bohinj objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji referent za javne finance v Občinski upravi Občine Bohinj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višja strokovna izobrazba,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– 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 strokovni upravni
izpit,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 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.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljena strokovna izpita (strokovni izpit iz upravnega postopka in strokovni
upravni izpit). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovna izpita, v skladu
s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– priprava osnutka predloga proračuna,
rebalansa ter nadziranje njegovega izvrševanja v skladu s predpisi,
– priprava finančnega poročila in zaključnega računa,
– priprava in sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov s področja financ,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja.
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 višjega referenta za javne finance
opravljal v nazivu višji referent II z možnostjo napredovanja v naziv višji referent I. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Bohinj, Triglavska
cesta 34, 4264 Bohinjska Bistrica.
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni po
stopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji referent za javne finance« na naslov:
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
Bohinjskih novicah 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.
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Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jožica Hribar, na tel. 04/577-01-14.
Občina Bohinj

za vodenje socialno varstvenega zavoda in
ga opravi najkasneje v roku enega leta od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.
VDC Nova Gorica

Št. 269/2006
Ob-34070/06
Svet zavoda, Osnovne šole Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja(ice).
Kandidat(ka) mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja(ice) izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03
in 65/05).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat(ka) bo imenovan(a) za
mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek
dela je 3. marec 2007 oziroma skladno s
sklepom o imenovanju oziroma skladno s
soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom pošljite v
8 dneh po objavi razpisa na zgornji naslov,
s pripisom »za razpis ravnatelja(ice)«. O izboru bo kandidat(ka) obveščen(a) v zakonskem roku od dneva objave razpisa.
Osnovna šola Center

Št. 110-14/2006-1/3
Ob-34256/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06, uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2) objavlja Občina Kamnik javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
direktor občinske uprave.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem pravne, upravne ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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 magisterij, doktorat ali zaključen specialistični
študij oziroma za eno leto, če ima opravljen
pravniški državni izpit.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljena oziroma priznana strokovna izpita (državni izpit iz javne uprave in
strokovni izpit iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat
strokovna izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje: organiziranje in vodenje občinske uprave in opravljanje drugih najzahtevnejših upravnih in strokovnih
nalog.
Prijava mora vsebovati naslednje:
– 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, 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,

Ob-34087/06
Svet VDC Nova Gorica, Klanec 14a,
5250 Solkan, na podlagi sklepa 3. redne
seje sveta VDC Nova Gorica z dne 7. 11.
2006 in v skladu z določili 32. člena Zakona
o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91/I, 45/94 – odločba US RS, 8/96, 18/96 – odločba US RS
in 36/00 – ZPDZC), 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04
– uradno prečiščeno besedilo, 69/05 – odločba US RS in 21/05 – odločba US RS)
in na podlagi 30. člena Statuta VDC Nova
Gorica razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj
ali
– višjo strokovno izobrazbo (VI) iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis morajo kandidati poslati po pošti
na naslov: VDC Nova Gorica, Klanec 14a,
5250 Solkan ali oddati v tajništvu zavoda
najkasneje v 8 dneh po objavljenem razpisu,
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
Šteje se, da je pogoj iz četrte alinee drugega odstavka tega razpisa izpolnjen tudi
če kandidat nima opravljenega programa
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– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Kamnik pridobitev podatkov iz predhodne alinee iz uradne
evidence.
Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga
znanja in veščine je kandidat poleg formalne
izobrazbe pridobil, vključno z navedenima
strokovnima izpitoma.
Izbrani kandidat bo delo na položajnem
delovnem mestu »direktor občinske uprave«
opravljal v nazivu »sekretar«.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (5 let)
s polnim delovnim časom in z možnostjo
ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Občine Kamnik na
Glavnem trgu 24 v Kamniku.
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 naj vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »prijava na javni natečaj – direktor občinske
uprave« na naslov: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik, in sicer v roku 10 dni
po objavi v Uradnem listu RS in na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi v obliki, poslani
na elektronski naslov: občina@kamnik.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dajeta: Ivan Pristovnik (tel. 01/83-18-125) in
Franc Hribernik (tel. 01/83-18-103).
Občina Kamnik
Tu 8/2006-44
Ob-34290/06
Okrožno državno tožilstvo v Kranju, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-13-411
in faks 04/28-13-433, objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
višji(a) pravosodni(a) svetovalec(ka).
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
pravosodni svetovalec III. Naloge na tem
delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III. Izbrani kandidat bo delo opravljal
na sedežu v Kranju. Delovno razmerje se
sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim
časom in 6-mesečnim poizkusnim delom.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega svetovnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v 8
dneh od dneva objave javnega natečaja na
zgoraj navedeni naslov. Prijavam naj priložijo:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– izjavo, da izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta in
– pisno privolitev kandidata za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc na podlagi
139. člena ZUP.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno v
30 dneh po objavi razpisa.
Okrožno državno tožilstvo v Kranju
Ob-34291/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja razpisuje na podlagi 36. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 9. in 10.
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Lutkovno gledališče Ljubljana (Uradni list
RS, št. 73/04) prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Javnega zavoda
lutkovno gledališče Ljubljana.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri,
– strokovno pozna področje dela gledališča,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni
jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik.
Kandidat/ka mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja gledališča za mandatno obdobje.
Direktor/ica bo po predhodnem mnenju
sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda
imenovan/a za mandatno dobo pet let.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat/ka predloži fotokopijo diplome.
– Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj kandidat/ka predloži fotokopijo
delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca
oziroma dokazilo o treh letih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.
– Kot dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika
na najmanj V. stopnji, potrdilo fakultete o
opravljenem izpitu iz jezika I in II, potrdilo
Državnega izpitnega centra o opravljenem
izpitu iz jezika na višji ravni in/ali dokazilo o
najmanj enoletnem šolanju oziroma izobraževanju v tujini.
– Kot dokazilo o pasivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o pasivnem znanju
jezika ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj II. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz jezika, potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika
na nižji ravni in/ali potrdilo o več tedenskem
šolanju oziroma izobraževanju v tujini.
Kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje, naj
pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Mestna občina Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p.
25, 1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za
direktorja/direktorico Lutkovnega gledališča
Ljubljana«.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
zakonitem roku.
Morebitne dodatne informacije dobite
vsak dan od 10. do 11. ure na telefonu:
01/306-12-90.
Mestna občina Ljubljana
Št. 103-58/2006-5
Ob-34436/06
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, objavlja na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2, 62/06 in 68/06; v nadaljevanju: ZJU) javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
vodja službe (Pravna služba na Ministrstvu za zdravje).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– pisna izjava, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 50/06-UPB2);
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo
moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega
postopka mora kandidat opraviti pred vodenjem in odločanjem v upravnih postopkih na
prvi in drugi stopnji.
Uradnik bo opravljal naloge vodje Pravne
službe, in sicer:
– neposredna pomoč generalnemu sekretarju pri vodenju strokovnih nalog na delu
delovnega področja,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
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– vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v
upravnih postopkih na drugi stopnji,
– vodenje službe.
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 Ministrstvu za zdravje
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence. Izbrani kandidat bo moral v primeru, da z vpogledom v podatke ne soglaša,
predložiti ustrezno dokazilo;
5. izjavo, da ima opravljen državni izpit
iz javne uprave (če ga kandidat ima) in strokovni izpit iz upravnega postopka (če ga
kandidat ima).
Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj
navedenih pogojev.
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 Pravne službe opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja
v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05, 93/05 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 Pravne službe, št. 103-58/2006«, na
naslov: Ministrstvo za zdravje, Sekretariat,
Štefanova 5, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Obravnavali bomo samo pravočasne
vloge.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije dobite vsak delovni
dan pri kontaktni osebi Tadeji Kocjančič na
tel. 01/478-60-26.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za zdravje

Št. 1102-32/2006/14
Ob-34441/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradi list RS, št. 32/06 – UPB2)
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
podsekretar (m/ž) v Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za
informacijsko infrastrukturo in tehnologijo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem računalniške smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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 katerega oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljanja takega dela in stop
nja 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:
– svetovanje vodji sektorja glede uporabe standardov na področju metapodatkov;
– priprava strokovnih predlogov rešitev
s področja interoperabilnosti in metapodatkov;
– vodenje interne skupine za metapodatke in usklajevanje dela skupine za metapodatke z vodji oddelkov v Sektorju za informacijsko infrastrukturo in tehnologijo;
– predstavljanje Urada v mednarodnih
telesih, na strokovnih sestankih in konferencah in usklajevanje z vodji ostalih organizacijskih enot v Uradu;
– priprava analiz in gradiv za projekte,
povezane z interoperabilnostjo, standardi in
metapodatki;
– uvajanje mednarodnih in nacionalnih
predpisov na delovnem področju;
– uvajanje novih standardov v Urad,
spremljanje dela na področju mednarodnih
in nacionalnih strategij, standardov in drugih
predpisov;
– sodelovanje v projektih e-uprave, koordinacija z drugimi institucijami in organi na
delovnem področju;
– druge najzahtevnejše naloge.
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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 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;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 2.
točke iz uradne evidence.
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 in štirimesečnim
poskusnim delom.
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
podsekretar, številka 1102-32/2006«, 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 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 pogovora 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 mag. Erna
Miklič, tel. 01/234-06-62.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 110-163/2006/1
Ob-34448/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
sekretar v Direktoratu za e-upravo in
upravne procese.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasled
nje pogoje:
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– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
z magisterijem družboslovne ali tehnične
smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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 ali
doktoratom.
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:
– vzpostavitev baze znanja za področje
varnosti in zaščite,
– izdajanje mnenj in ukrepov za zaščito
in varovanje,
– planiranje aktivnosti za analizo in oceno varnostnih tveganj,
– usklajevanje poslovnih potreb, varnostne ekonomike, vodstva in IT varnostnih
potreb (informacijsko, tehnično, organizacijsko),
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
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,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 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 Ministrstvu za javno
upravo 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.
Prednost pri izboru bodo imeli kandidati,
ki imajo pridobljene naslednje certifikate:
– BSI 17799 (ISO27001) za vodilnega
presojevalca,
– BSI 17799 (ISO27001) za internega
presojevalca,
– CISA preizkušen revizor informacijskih
sistemov,
– CISM preizkušen revizor informacijskih
sistemov.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu sekretar opravljal v nazivu sekretar. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo
na Tržaški 21 v Ljubljani oziroma v njegovih
uradnih prostorih.
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 uradniško delovno mesto
sekretar, številka »110-163/2006« na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske in splošne zadeve,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje mag. Saša Bole, tel. 01/478-85-66, informacije o delovnem področju pa Marko
Ambrož, tel. 01/478-86-48.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-34451/06
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto,
ki se izvaja v enem nazivu, ki je enak poimenovanju delovnega mesta:
sodelavec za javna naročila in finančne zadeve.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske ali upravne smeri,
– 8 let delovnih izkušenj na finančnem
področju,
– temeljni nivo znanja svetovnega je
zika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
– znanje strojepisja.

Temeljni nivo znanja svetovnega jezika
pomeni sporazumevanje na osnovni ravni v
vsakdanjih situacijah.
II. Naloge sodelavca za javna naročila in
finančne zadeve:
– nadomeščanje pomočnika direktorja
za finance v njegovi odsotnosti, če ga ta za
to pooblasti,
– operativno izvajanje nalog s finančnega področja in področja javnih naročil,
– organiziranje popisa osnovnih sredstev
ter popisa terjatev in obveznosti,
– organizacija in vodenje postopkov letnih javnih naročil,
– nadzor nad izvajanjem postopkov v
zvezi s kontrolo in popisovanjem finančnih
dokumentov,
– pomoč pomočniku direktorja za finance
pri vodenju poslovnih knjig in pripravi računovodskih izkazov,
– vodenje statističnih podatkov in evidenc s finančnega področja in področja javnih naročil,
– opravljanje pripravljalnih finančno-računovodskih del,
– priprava finančne dokumentacije za
izplačilo,
– pomoč pri vodenju poslovnih knjig in
pripravi računovodskih izkazov,
– sodelovanje z ustreznimi službami Ministrstva za finance,
– nadomeščanje sodelavca za kadrovske in finančne zadeve,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi pomočnika direktorja,
direktorja ali generalnega sekretarja.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da zna slovenski jezik.
Naloge sodelavca za javna naročila in
finančne zadeve se izvajajo v enem nazivu,
ki je enak poimenovanju delovnega mesta.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na finančnem področju,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o
uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo
ne sme biti starejše od dneva uradne objave
tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slove-
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nije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja
natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne
13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni strani
Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na
voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče kandidatov ne pozove k
dopolnitvi vlog. Zato bodo v izbirni postopek
uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi
javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj – javni natečaj
– svetovalec za javna naročila in finančne
zadeve«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in
Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Ob-34452/06
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena in
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 ZJU-UPB2) objavlja Skupna
občinska uprava javni natečaj za položaj
predstojnika Skupne občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju in se opravlja v nazivu
sekretar.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper kandidata/ko ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi nakle-

pnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Dodatna znanja:
Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo
upravljavske in vodstvene sposobnosti, komunikacijske veščine, poznavanje področja
za katerega kandidirajo ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti 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 o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5. izjavo o znanju uradnega jezika,
6. izjavo o znanju dela z računalnikom,
7. 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 ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
8. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Skupni občinski upravi
pridobitev podatkov iz 7. točke iz uradne
evidence. V primeru, da kandidat/ka ne soglaša, bo moral/a sam/a predložiti ustrezno
dokazilo.
Kandidati/ke morajo k prijavi z dokazili
in življenjepisom priložiti tudi program dela
ter vizijo razvoja Skupne občinske uprave.
V prijavi lahko kandidat/ka poleg formalne
izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka. Strokovni izpit iz upravnega postopka bo moral
izbrani kandidat/ka opraviti v 3 mesecih od
sklenitve delovnega razmerja.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
naveden izpit opravile najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija preverjala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi razgovora s kandidati/kami. Natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata/ke ter upravljavske in vodstvene
sposobnosti.
Na predlog natečajne komisije bodo izbranega kandidata/ko za predstojnika Skupne občinske uprave imenovali župani občin
ustanoviteljic Skupne občinske uprave za
dobo petih let, s polnim delovnim časom.
Delo bo opravljal/a v nazivu sekretar na sedežu Skupne občinske uprave, Mestni trg 1,
2250 Ptuj.
Okvirna vsebina dela:
– vodenje, načrtovanje, organiziranje,
koordiniranje in nadziranje dela v Skupni
občinski upravi,
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– opravljanje najzahtevnejših in ključnih
nalog,
– samostojno oblikovanje ključnih si
stemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– skrb za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog Skupne občinske
uprave,
– odločanje v upravnih stvareh.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili, življenjepisom ter programom dela in
vizije razvoja v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta
na naslov: Skupna občinska uprava, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja.
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.
Kandidati/ke bodo o izboru pisno obveščeni/e v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajal Martin Kukovič na tel.
02/748-29-82.
Skupna občinska uprava
Št. 1100-84/2006
Ob-34453/06
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 dveh prostih uradniških delovnih mest v
Davčni upravi RS,
na Generalnem davčnem uradu
1. svetovalec/-ka v oddelku za obdelavo podatkov in podporo uporabnikom.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
računalniške, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj
za najnižji naziv – svetovalec/-ka II, ki se
lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
računalniško smerjo izobrazbe.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika,
– znanje računalniških programov s področja dela.
Kratek opis nalog:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje gradiv,
– načrtovanje, pripravljanje predlogov
in uvajanje sredstev IT na posameznih področjih – standardov uporabe sredstev IT,
sistemske programske opreme, programske
opreme za mreže in komunikacije, varnost
DIS in zaščite podatkov, strojne in računalniške opreme,
– spremljanje razvoja informatike.
na Posebnem davčnem uradu
2. pripravnik/-ca – svetovalec/-ka v
oddelku za načrtovanje, analiziranje,
davčno knjigovodstvo in izterjavo.
Pripravnik/-ca se bo usposabljal/-a za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri.
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Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke s finančno smerjo izobrazbe.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko pod št. 1
pa bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za
nedoločen in poln delovni čas s predvidenim
4-mesečnim poskusnim delom.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko pod št. 2
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, to je za čas 10-mesečnega pripravništva.
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. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (za prosto delovno
mesto pod št. 1),
3. pisna izjava o osnovni ravni znanja tujega jezika (za delovno mesto pod št. 1),
4. pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
5. 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,
6. pisno izjavo, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
7. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Davčni upravi RS pridobitev podatkov iz 5. in 6. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Formalno nepopolne prijave, ki ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih izjav, se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(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:
– pod št. 1: DURS, Generalni davčni
urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
ali na gp.durs-gdu@gov.si,
– pod št. 2: DURS, Posebni davčni urad,
Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana ali na
gp.durs-pdu@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.
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Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Špela Povše, tel.
01/478-29-53,
– pod št. 2: Andreja Stupar, tel.
01/583-02-60.
Davčna uprava RS
Su 210500/2006
Ob-34454/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– delovne izkušnje: 6 let za naziv višji
pravosodni svetovalec I, 5 let za naziv višji
pravosodni svetovalec II in 2 leti za naziv
višji pravosodni svetovalec III.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja: opravljen pravniški državni izpit,
poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Krškem, tel. 07/488-17-36.
Okrožno sodišče v Krškem
Št. 110-333/2006-31111
Ob-34455/06
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 višjega sodnika na
Oddelku za civilno sodstvo Višjega sodišča v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 290/2006
Ob-34456/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Računsko sodišče Republike Slovenije,
Slovenska c. 50, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
strokovni sodelavec za revidiranje za
področje revizij smotrnosti poslovanja
– eno delovno mesto.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj šest mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedila in obdelavo podatkov,
– znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na pogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev in
– 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 katerega oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat izpit v skladu s prvim odstavkom
89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni sodelavec za revidiranje opravlja naslednje naloge:
– sodeluje pri izvajanju revizij,
– sodeluje pri pripravi načrtov revizij,
– sodeluje pri sestavi revizijskih poročil.
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 o poznavanju vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedila in oblikovanje podatkov,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. 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
pogojno 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,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Računskemu sodišču
Republike Slovenije pridobitev podatkov iz
4. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej navede
tudi znanja in veščine, ki si jih je poleg formalne izobrazbe še pridobil.
Formalno nepopolne prijave, iz katerih
ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se
ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati lahko prijave vložijo v roku 8
dni od objave javnega natečaja v Uradnem
listu RS ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave na naslov: Računsko sodišče
Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000
Ljubljana, z navedbo »javni natečaj – uradniško delovno mesto«.
Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: sloaud@rs-rs.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni po poteku
roka za prijavo na natečaj.
Z izbranimi kandidati bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Računskega sodišča Republike
Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri Heleni Rosa, vodji
kadrovske službe (tel. 01/478-58-14).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Računsko sodišče RS
Ob-34466/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in 30. člena Statuta
Občine Hoče-Slivnica, župan Občine HočeSlivnica objavlja javni natečaj za zasedbo
položaja delovnega mesta:
direktor občinske uprave.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu sekretar, v prostorih Občine
Hoče-Slivnica.
Opis dela:
– neposredno vedenje občinske uprave,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja dela v občinski
upravi,
– odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– vodenje in odločanje v zahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji, oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih dokumentov,
– opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi,
– skrb za zakonito, učinkovito in smotrno
opravljanje nalog občinske uprave,
– priprava splošnih aktov občine,
– izvajanje postopkov javnih naročil,
– priprava pogodb,

opravljanje drugih nalog po pooblastilu in
nalogu župana ter programom dela.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljan 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 oziroma visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske ali pravne
smeri,
2. državni izpit iz javne uprave,
3. strokovni izpit iz upravnega postopka,
4. najmanj 8 let delovnih izkušenj.
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,
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo o znanju uradnega jezika,
– izjavo o opravljenem državnem izpitu iz
javne uprave oziroma izjavo, da tega izpita
nima opravljenega,
– izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
iz upravnega postopka oziroma izjavo, da
tega izpita nima opravljenega,
– izjava, da kandidat/ka 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,
– izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Hoče-Slivnica
pridobitev podatkov iz šeste in sedme alinee iz uradne evidence, pridobitev ostalih
podatkov iz uradnih evidenc, ki se nanašajo
na izpolnjevanje natečajnih pogojev pa ne
prepoveduje.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita
iz upravnega postopka, pod pogojem, da ga
opravi najkasneje v roku enega leta, sicer se
imenovanje v naziv razveljavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati
v osmih dneh po objavi natečaja na naslov: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15,
2311 Hoče, z oznako »javni natečaj za položajno delovno mesto direktorja občinske
uprave«.
Informacije dobite na tel. 02/61-65-320,
Jožef Merkuš.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečaje pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo natečaja.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o za-
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poslitvi za mandatno dobo štirih let s polnim
delovnim časom.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-34468/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
objavlja Državni zbor
1. javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta na položaju:
vodja Oddelka za investicije in vzdrževanje, ki se opravlja v nazivu sekretar, v
Operativno-tehničnemu sektorju.
Delovne naloge:
– nadomeščanje vodje sektorja,
– načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad izvajanjem rednega investicijskega vzdrževanja, hišniških opravil,
upravljanja ter obratovanja objektov in naprav,
– načrtovanje in izvajanje investicij,
– priprava letnih planov, projektnih nalog,
finančnih načrtov in javnih naročil v okviru
oddelka,
– opravljanje nalog s področja varstva pri
delu in požarnega varstva,
– izvajane nalog v zvezi z varovanjem
oseb in objektov,
– vodenje predpisanih evidenc.
Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
– najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske, gradbene, elektro ali druge tehnične smeri,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– poznavanje osnov računalništva,
– višji nivo znanja enega svetovnega 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.
2. javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec, ki
se lahko opravlja v nazivih svetovalec III,
II ali I oziroma višji svetovalec, ki se lahko
opravlja v nazivih višji svetovalec III, II ali I
oziroma podsekretar, ki se lahko opravlja
v nazivih podsekretar ali sekretar, v Uradu
generalnega sekretarja.
Delovne naloge:
– strokovno spremljanje in predlaganje
notranjih aktov in ukrepov na področjih fizičnega in tehničnega varovanja, požarne
varnosti, zaščite zaupnih dokumentov, zaščite in reševanja,
– nadzorovanje in posodabljanje sistema
varovanja,
– usklajevanje nalog s področja varovanja z ministrstvom, pristojnim za notranje
zadeve,
– oblikovanje pravnih mnenj in dajanje
pravnih nasvetov s področja dela Urada generalnega sekretarja,
– priprava strokovnih informacij, poročil
in podatkov o aktualnih vprašanjih in temah
za potrebe služb DZ.
Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
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– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
(svetovalec) oziroma najmanj 5 let (višji
svetovalec) oziroma najmanj 7 let (podsekretar),
– najmanj UNIV ali VS izobrazba (svetovalec, višji svetovalec) oziroma najmanj
UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali
magisterijem (podsekretar) družboslovne
smeri,
– poznavanje osnov računalništva,
– višji nivo znanja enega svetovnega 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.
Pri obeh izbranih kandidatih se bo preverjalo tudi, ali imata opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru
bosta morala izbrana kandidata strokovni
izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in
veščin, hkrati pa mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in
nalog ter trajanje, 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 Državnemu zboru
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence,
5. fotokopije dokazil o višjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Izbirni postopek za zasedbo uradniških
delovnih mest se po 10. členu Pravilnika o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v službah Državnega zbora Republike Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne
16. 6. 2005) opravi le s tistimi prijavljenimi
kandidati, ki formalno izpolnjujejo natečajne
pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Izbranima kandidatoma bo izdan in vročen
sklep o izbiri, drugim kandidatom pa sklep
o neizbiri. Po dokončnosti sklepa o izbiri se
bo z izbranima kandidatoma sklenila pogodba o zaposlitvi. Delovno razmerje bo za
obe delovni mesti sklenjeno za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in z največ
šestmesečnim poskusnim delom. Delo se
bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega
zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z
dokazili na naslov: Državni zbor, p.p. 636,
1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN
– vodja oddelka« oziroma »Prijava na JN
– Urad GS« v 8 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS ter na spletni strani
Ministrstva za javno upravo. Za dodatne
informacije o izvedbi javnega natečaja je
dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za
organizacijo in kadre na tel. 01/478-94-66.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 110-12/06-112
Ob-34469/06
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
preizkušeni računovodja – višji svetovalec.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno
izobrazbo, magisterij znanosti ali doktorat
znanosti);
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen izpit za preizkušenega računovodjo javnega sektorja;
– znanje enega tujega jezika;
– poznavanje dela z računalnikom.
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 opravljena strokovna izpita. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat
strokovna izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje poslovnih knjig za proračun
oziroma proračunske uporabnike ali več
proračunskih uporabnikov;
– izvajanje računovodske kontrole pravilnosti knjigovodske dokumentacije;
– priprava računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom ter priprava pisnih računovodskih informacij;

– sprotna priprava poročil za proračunske uporabnike javnih sredstev;
– sodelovanje z notranjimi revizorji proračunskih uporabnikov;
– sodelovanje s finančnimi službami proračunskih uporabnikov;
– sodelovanje z Uradom za nadzor proračuna in Računskim sodiščem Republike
Slovenije;
– sodelovanje pri pripravi podatkov za
zaključni račun proračuna.
Prijava z življenjepisom 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 Kočevje pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
V nasprotnem primeru bo moral ustrezna
dokazila predložiti sam.
Zaželeno je, da kandidat v prijavi poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu preizkušeni računovodja – višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec
III, z možnostjo napredovanja v naziv višji
svetovalec II in I. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter šest
mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Kočevje, Oddelek za proračun, finance in
upravljanje premoženja, Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
natečaj – preizkušeni računovodja – ne odpiraj«, na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Rok za prijavo začne teči z
objavo v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/893-82-04 (Ana Štaudohar).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Kočevje
Su 10-02/2006-23
Ob-34471/06
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 – UPB2) Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
svetnik v pravosodju (notranji revizor)
– 1 prosto delovno mesto v notranje revizijski službi VS RS (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– izpit za državnega notranjega revi
zorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit iz sodnega reda,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– pasivno znanje enega od svetovnih
jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– revizijske izkušnje na različnih področjih javnega sektorja,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike
Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij,
– druge naloge določene s področnimi
predpisi,
– priprava programov revidiranja, izvajanja notranje revizije poslovanja in nadzor
nad zakonitostjo in učinkovitostjo poslovanja
sodišč,
– razvijanje predlogov za racionalizacijo
poslovanja in neposredna pomoč sodiščem

z navodili in priporočili zaradi preprečevanja
napak in nepravilnosti,
– priprava priporočil za izboljšanje notranjih kontrol,
– ocenjevanje ustreznosti ukrepov poslovodstva za odpravljanje sporočenih pomanjkljivosti,
– sodelovanje z uradom za nadzor proračuna in računskim sodiščem.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetnik v pravosodju (notranji revizor)
opravljal v nazivu svetnik v pravosodju II, z
možnostjo napredovanja v naziv svetnik v
pravosodju I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednje pisne izjave o izpolnjevanju pogojev:
1. izjavo o izpolnjevanju pogojev 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 o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja,
5. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
6. izjavo o opravljenem izpitu iz sodnega reda,
7. izjavo kandidata o znanju tujega je
zika,
8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču
Republike Slovenije pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjih delovnih izkušenj in zahtevanimi prilogami morajo kandidati poslati v 8
dneh po objavi javnega natečaja na naslov:
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana, z označbo »Javni natečaj«.
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.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje vodja skupne kadrovske
službe Vrhovnega sodišča RS, tel. št.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 7/2006
Ob-34477/06
Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, na podlagi prvega odstavka 18.
člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni
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center (Ur. l. RS, št. 87/04 in 104/04 popravek), objavlja javni razpis za prosto
delovno mesto:
direktor
kongresno-komercialnega
programa/pomočnik generalnega direktorja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat direktorja sektorja
traja pet let. Delo se opravlja na sedežu
Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega centra Ljubljana.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba oziroma visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali
magisterijem, ekonomske, organizacijske ali
druge ustrezne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj, od
tega 5 let na vodstvenih oziroma vodilnih
delovnih mestih,
– poznavanje predpisov, ki urejajo delovanje javnih zavodov v kulturi,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje svetovnega jezika najmanj na
nivoju zahtevnosti dodiplomskega študija,
– znanje uporabe osebnega računal
nika.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan
predložiti predlog razvoja in dela kongresno-komercialnega sektorja za mandatno
obdobje (izdelava videnja razvoja kongresno-komercialnega programa v kontekstu
strategije zavoda).
Glede na zgoraj navedene pogoje, morajo kandidati k prijavi priložiti:
– predlog razvoja in dela kongresnokomercialnega sektorja za mandatno obdobje,
– življenjepis,
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje oziroma fotokopijo druge verodostojne listine, iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela na delovnem
mestu na VII. ali VI. stopnji zahtevnosti ter
na vodilnih/vodstvenih delovnih mestih,
– fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika.
Znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni
izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na
strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat
aktivno uporabljal tuj jezik ali z dokazilom o
opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa dodiplomskega ali podiplomskega
študija (fotokopija indeksa ali potrdilo šole).
Razpisna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
predlogom razvoja in dela kongresno-komercialnega sektorja za mandatno obdobje sprejemamo na naslovu: Cankarjev
dom (kadrovska služba), Prešernova cesta
10, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis
PDM-7/2006 – Ne odpiraj«. Rok za prijavo
je 8 dni in začne teči z dnem objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
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V izbirnem postopku bodo upoštevane
samo popolne vloge, tel. 01/241-71-07.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
zakonsko določenem roku.
Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center
Št. 281/06
Ob-34571/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06– ZJUUPB2) Agencija Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
1. svetovalec (m/ž) v Uradu za okolje,
Sektor za ohranjanje narave.
Javni uslužbenci/ke uradniki/ce, ki se
bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, družboslovne, naravoslovne ali
druge ustrezne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
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 stopnje
izobrazbe.
Za delovno mesto svetovalec se delovne
izkušnje skrajšajo na 7 mesecev v primeru,
da ima kandidat/ka univerzitetno izobrazbo
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu/ki 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/ka, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
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,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 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 Agenciji Republike
Slovenije za okolje 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/ka bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravlja/a v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec I. Z izbranim kandidatom/ko bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova
52, Ljubljana.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izobrazbo krajinske arhitekture in referencami s področja poznavanja zakonodaje
ohranjanja narave.
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 pa prosto uradniško delovno
mesto svetovalec, številka 11002-25/2006«
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, in sicer
v 8 dneh po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: simona.krampelj@gov.
si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi internega
natečaja.
Informacije o izvedbi internega natečaja pridobite na tel. 01/478-45-45 (S. Krampelj).
Agencija Republike Slovenije za okolje
Ob-34580/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji svetovalec – vodja pravne službe.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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 pravne smeri 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:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanje notranjih organizacijskih
enot in sodelovanje z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– sodelovanje na sejah,
– 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 Občini Šmarje 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 svetovalec – vodja pravne službe
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 in 6-mesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
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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 – vodja pravne službe« na
naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 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:
obcina@smarje.si ali obcina@smarje-prijelsah.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 Bojana Oset (03/81-71-618).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 360/2006
Ob-34609/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
Ljubljana, objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
zakonodajo s področja pravosodja v Ministrstvu za pravosodje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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.
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 prega-

nja 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 Ministrstvu za pravosodje pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence;
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Ur. l. RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno
besedilo 2).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih
je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in
906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.
gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg
zahtev za delo na delovnem mestu uradnika
na položaju in sicer, najmanj 3 leta delovnih
izkušenj na področju, za katero kandidirajo
ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali
zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na
drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
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zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Župančičeva 3.
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.
Generalni direktor Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja v Ministrstvu
za pravosodje bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj » in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije, dr. Gregor Virant,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-83-30.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-135/2006
Ob-34817/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta
vodje Kabineta župana.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
podsekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, pravne, ekonomske, politološke, sociološke ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– 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,
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– 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 za imenovanje v naziv – 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 kabineta, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, usmerjanje in nadzor
dela v kabinetu,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog,
– javno predstavljanje kabineta,
– koordiniranje dela z drugimi oddelki in
službami mestne uprave.
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 Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne in nepravočas
ne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni po
stopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vodje kabineta« na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska služba, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 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: glavna.pisarna@ljubljana.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Vesna Trček, tel. 01/306-11-55.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-134/2006
Ob-34818/06
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta
direktorja/ice mestne uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
sekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, pravne, ekonomske, organizacijske,
sociološke, politološke ali druge ustrezne
družboslovne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– 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.
Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo znanje angleškega jezika,
organizacijske, vodstvene sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo ter poznavanje uporabniških
programov v okolju Windows.
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 za imenovanje v naziv – 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 mestne uprave, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, usmerjanje
in nadzor dela v mestni upravi,
– vodenje projektnih skupin in sodelovanje v projektnih skupinah za najzahtevnejše
in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije
uprave,
– skrb za sodelovanje mestne uprave
z drugimi lokalnimi skupnostmi in državno
upravo.
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 Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo
petih let, s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000
Ljubljana.
Formalno nepopolne in nepravočasne
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 mestne uprave« na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Kadrovska služba,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, 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: glavna.pisarna@ljubljana.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Vesna Trček, tel. 01/306-11-55.
Mestna občina Ljubljana
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Druge objave
Št. 322-07/06-2

Ob-34295/06

Podaljšanje roka
Občina Komen podaljšuje rok za prijavo
del na javni natečaj za izbiro turističnega
spominka Občine Komen (Uradni list RS, št.
124, z dne 1. 12. 2006, Ob-33285/06).
Novi rok za prijavo del je 29. januar
2007.
Občina Komen
Št. 618/06
Ob-34549/06
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 4/06 – UPB in
115/06) določa in objavlja datum nastopa
poslovanja notarja.
18. 12. 2006 prične s poslovanjem notar
Uroš Kos, v Ljubljani, Cigaletova ulica 7.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-34457/06
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. 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 (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi, z dne 5. 9. 2005,
objavlja Občina Radlje ob Dravi
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča,
predvidenega za proizvodno dejavnost
in skladiščenje na območju Poslovne
cone Radlje ob Dravi
1. Prodajalec: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče v
območju Poslovne cone Radlje ob Dravi, namenjeno za gradnjo naslednjih objektov, po
Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za
Poslovno cono v Občini Radlje ob Dravi (MUV,
št. 25/05, v nadaljevanju lokacijski načrt):
Območje
industrijska stavba
proizvodno območje 7

3. Cena zemljišča: izklicna cena stavbnega zemljišča iz 2. točke tega razpisa znaša 4.500 SIT/m2, stroški priprave in komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča
pa 2.400 SIT/m2 stavbnega zemljišča.
V ceno ni vštet 20% DDV. Davek na dodano vrednost plača uspeli ponudnik.
4. Pričetek in konec gradnje
Uspeli ponudnik je dolžan z gradnjo pričeti najkasneje v dveh letih od podpisa pogodbe ter gradnjo končati v dveh letih po začetku del. Za zgrajen objekt se šteje objekt,
za katerega je izdano uporabno dovoljenje.
Rok za izgradnjo je bistveni pogoj za veljavnost prodajne pogodbe.
V primeru, da kupec ne prične in ne konča z gradnjo v predpisanem roku, je dolžan
zemljišči vrniti Občini Radlje ob Dravi v prvotnem stanju ter poravnati stroške, ki jih je leta imela s postopkom vračanja zemljišča in
vso morebitno škodo ter ceni, opredeljeni v
pogodbi, sklenjeni na podlagi tega razpisa.
5. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje
do 27. 12. 2006, na naslov: Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob
Dravi, s pripisom: »Ne odpiraj! Javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča – Poslovna
cona Radlje ob Dravi«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba mora vsebovati:
1. podatki o ponudniku (naziv in sedež,
matična in davčna številka),
2. podatki o odgovorni osebi,
3. pooblaščeni podpisnik pogodbe,
4. predmet ponudbe (območje in stavba
po tabeli iz 2. točke razpisa),
5. ponujena cena za m2, ki ne sme biti
nižja od izklicne,
6. potrdilo o državljanstvu RS oziroma
članice EU za fizične osebe, pravne osebe
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
7. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter lastno izjavo o plačanih obveznostih do
svojih upnikov,
8. dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
izklicne cene,

Tloris. dimenzija dolžina
x širina
(v m)
30x30
(stavba tipa A)

Opozorilo: površine parcel iz zadnjega
stolpca so zgolj ocenjene, prava velikost bo
znana po odmeri zemljišča.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, je po lokacijskem načrtu namenjeno za proizvodno
dejavnost in skladiščenje, in sicer predelava
in prodaja kamna, predelava kovin, predelava lesa, skladiščenje ter druge storitvene
dejavnosti.
Predmetno stavbno zemljišče zajema:
– stavbno zemljišče s parc. št. 457/1 –
gozd v izmeri 45484 m2,
– stavbno zemljišče s parc. št. 457/2 –
njiva v izmeri 2478 m2,
– stavbno zemljišče s parc. št. 460/1 –
neplodno 9449 m2,
– stavbno zemljišče s parc. št. 460/2 –
njiva v izmeri 531 m2,
vse k.o. Dobrava.
Zemljišče bo pred sklenitvijo prodajne
pogodbe odmerjeno v skladu z lokacijskim
načrtom.
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ščina ne vrne.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s predmetom prodajne pogodbe.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izklicne prodajne cene.
Kupec mora kupnino poravnati v roku, ki
ga podpisnika prodajne pogodbe dogovorita
v pogodbi, vendar najkasneje v roku dveh
let od podpisa pogodbe. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor
kupec kupnine v danem roku ne plača, je
podan razlog za razvezo pogodbe, ob kateri Občina Radlje ob Dravi obdrži plačano
varščino.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponujena cena.
Ponudniki, ki so ponudbo podali že pri
prejšnjem neuspelem javnem zbiranju ponudb, imajo pri izbiri prednost v obliki 10%.
O izbiri najugodnejšega ponudnika se
obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na
javnem razpisu, in sicer najkasneje 15 dni
od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni
od pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma povabila prodajalca k podpisu pogodbe. V primeru, da
ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe, se
šteje, da je od odstopil, plačana varščina pa
zapade v korist prodajalca.
8. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi prispelih
ponudb kljub ustreznosti ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
9. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
pogodbe.
10. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
in zemljiškoknjižnega predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača
kupec.
11. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne

Maksimalna
višina
(v m)
10

9. pisno izjavo, da se ponudnik strinja z
razpisnimi pogoji,
10. opis dejavnosti, ki se bo izvajala v
objektu.
6. Drugi pogoji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe, državljani Republike Slovenije in
Evropske unije ter pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji ali deželah Evropske
unije.
Varščino v višini 10% izklicne cene plačajo ponudniki na TRR Občine Radlje ob
Dravi številka 01301-0100010958, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb«. Uspelemu ponudniku se varščina
vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom
pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
končani izbiri.
Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za
oddajo ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu. V primeru umika ponudbe se var-
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Približna velikost
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P

3240 m2

kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi
na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki
bo izdano s strani prodajalca po plačilu celotne kupnine.
12. Po predhodnem dogovoru je možen
ogled zemljišča, ki je predmet prodaje. Dodatna pojasnila dobijo vsi zainteresirani na
sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali po tel.
887-96-30, in sicer za ogled nepremičnine
– kontaktna oseba Judita Gačnik; dodatna
pojasnila v zvezi z razpisom in prodajno
pogodbo – kontaktna oseba – Nadja Volmajer-Bezjak.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 478-186/2006
Ob-34473/06
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,

Stran

9602 /

Št.

128 / 8. 12. 2006

št. 12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Črnomelj, št. 321-03-01/2004
z dne 10. 11. 2006 objavlja Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
javno zbiranje
ponudb za prodajo lesa
1. Navedba prodajalca: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Predmet prodaje: les na panju na
nepremičnini parc. št. 2006 k.o. Marindol;
prodaja se 156 m3 iglavcev in 1633 m3 listavcev oziroma skupaj 1789 m3 (bruto) izbranega in označenega drevja v skladu z
odločbo Zavoda za gozdove Slovenije, št.
322-07-07.80-A001/05 z dne 29. 11. 2004 o
odobritvi poseka izbranih dreves.
Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in
spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega
reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik, mora biti hkrati tudi
izvajalec sečnje in spravila lesa. Sečnja in
spravilo lesa morata biti izvedena najpozneje do 31. 3. 2007, saj se nepremičnina, na
kateri bo izveden poseg nahaja na območju,
ki je s posebnimi predpisi in akti o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje, kar
je razvidno iz lokacijske informacije Občine
Črnomelj, št. 3501-01192/2006 – 02, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za
prodajo lesa znaša 11,560.000 SIT.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost (DDV) po predpisani stopnji
20%, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine,
plačati na ponujeno ceno.
4. Prodaja po tej ponudbi se vrši v celoti po načelu »videno – kupljeno«. Izbrani
ponudnik prevzame kupljeno stvar v posest
z dnem sklenitve pogodbe o prodaji lesa.
Lastništvo pa pridobi s plačilom celotnega
zneska kupnine.
5. Ponudniki morajo plačati varščino v
višini 10% izhodiščne vrednosti lesa, brez
upoštevanega davka na dodano vrednost
(DDV). Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, št.
01217-0100015850, sklic 00 478-186/2006.
Dokazilo oziroma kopijo dokazila o plačilu
varščine, mora ponudnik priložiti ponudbi,
saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom
o plačani varščini.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6. Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati zainteresirani ponudniki, da bodo uvrščeni v
skupino primernih kupcev:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih (dejavnost
sečnje in spravila lesa oziroma gozdnih
sortimentov),
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni zoper ponudnika uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri
ima sedež,
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– da poda pisno zagotovilo, da bo sečnjo
in spravilo izbranega in označenega drevja
izvedel najpozneje do 31. 3. 2007,
– da poda pisno izjavo, da bo izvedbo
sečnje in spravila lesa izvedel v skladu z
odločbo Zavoda za gozdove Slovenije, št.
322-07-07.80-A001/05 z dne 29. 11. 2004
o odobritvi poseka izbranih dreves in navodili revirnega gozdarja Zavoda za gozdove
Slovenije,
– da poda pisno izjavo, da se strinja z
dogovorom o pogodbeni kazni, kolikor sečnje in spravila lesa ne bo izvedel najpozneje
do 31. 3. 2007 ali ne bi izpolnjeval obveznosti po pogodbi o prodaji lesa na panju,
– da poda pisno izjavo, da je kot kupec
hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa
na panju,
– da je tehnično, kadrovsko in finančno
sposoben izvesti sečnjo in spravilo gozdnih
sortimentov.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– izpisek iz sodnega registra podjetij, ki
izkazuje, zadnje stanje ponudnika oziroma
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika – izpis oziroma potrdilo ne
sme biti starejše več kot 30 dni, šteto od
zadnjega dne, določenega za oddajo ponudbe,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ki ni starejše od treh mesecev, šteto od
zadnjega dne, določenega za oddajo ponudbe,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal
opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, in ne sme biti starejše od 30
dni, šteto od zadnjega dne, določenega za
oddajo ponudbe,
– samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke:
ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo predmeta javne ponudbe,
– ponujeno ceno, brez davka na dodano
vrednost, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno
od izhodiščne cene,
– da poda pisno zagotovilo, da bo sečnjo
in spravilo izbranega in označenega drevja
izvedel najpozneje do 31. 3. 2007,
– da poda pisno izjavo, da bo izvedbo
sečnje in spravila lesa izvedel skladu z
odločbo Zavoda za gozdove Slovenije, št.
322-07-07.80-A001/05 z dne 29. 11. 2004
o odobritvi poseka izbranih dreves in navodili revirnega gozdarja Zavoda za gozdove
Slovenije,
– da poda pisno izjavo, da se strinja z
dogovorom o pogodbeni kazni, kolikor sečnje in spravila lesa ne bo izvedel najpozneje
do 31. 3. 2007 ali ne bi izpolnjeval obveznosti po pogodbi o prodaji lesa na panju,

– da poda pisno izjavo, da je kupec hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa na
panju,
– potrdilo o finančni likvidnosti za obdobje zadnjih treh mesecev pred objavo razpisa (pravne osebe morajo predložiti BON 2,
samostojni podjetniki bančno potrdilo o solventnosti),
– izjavo, da je tehnično, kadrovsko in finančno sposoben izvesti sečnjo in spravilo
gozdnih sortimentov, pri čemer navede tudi
tehnično opremo s katero razpolaga ter število in kvalifikacijo oseb, ki bodo sodelovale
pri sečnji in spravilu lesa,
– izjavo, da ponudnik soglaša z razpisnimi pogoji,
– dokazilo o plačani varščini,
– parafirana pogodba o prodaji lesa na
panju.
8. Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj ali oddajo v sprejemni
pisarni občine. Pisne ponudbe je potrebno
v zaprti kuverti dostaviti do vključno 3. 1.
2007 do 9. ure dopoldan. Na zaprti ovojnici
mora biti pod naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj – ponudba
za nakup lesa«.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 7. in 8. točke
razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku
bo odločal župan Občine Črnomelj. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija,
ki bo po zaključku postopka predlagala
županu izbor najugodnejšega ponudnika.
V primeru, da komisija oceni, da zgolj na
osnovi opredeljenega kriterija izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše
pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo v posameznih elementih.
10. Sklenitev pogodbe: izbrani ponudnik
mora podpisati pogodbo o prodaji lesa na
panju v roku 8 dni od prejema poziva oziroma obvestila prodajalca, k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik v zgoraj določenem
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade
v korist Občine Črnomelj in velja, da je odstopil od svoje ponudbe, občina pa sklene
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji lesa na panju. Obveznost
pravočasne in pravilne izvedbe sečnje in
spravila lesa se utrdi z v pogodbi dogovorjeno pogodbeno kaznijo. Izvedba sečnje in
spravila lesa in z njimi povezanih varstvenih
del ter vzpostavitev gozdnega reda je podrobneje urejena v pogodbi o prodaji lesa
na panju. Vsi stroški izvedbe sečnje, stroški
spravila lesa, stroški vzpostavitve gozdnega reda in ostalih gozdnih del bremenijo
kupca.
11. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino poravnati v roku 8 dni
od izstavitve računa s strani prodajalca. V
primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti
plačila kupnine do dne plačila.
12. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki
bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku roka za oddajo ponudb
(nepravočasne ponudbe) ali s pogoji v na-
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sprotju s tem razpisom ter ponudbe, za
katere ne bo vplačana varščina, ne bodo
upoštevane.
13. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
3. 1. 2007 ob 9.30 dopoldan na sedežu občine v mali sejni sobi.
Pri odpiranju lahko sodelujejo tudi ponudniki oziroma njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
14. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
15. Obveznost občine, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena. Župan Občine Črnomelj ali imenovana komisija v soglasju z
županom lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom brezobrestno povrne že plačana
varščina.
16. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo lesa na panju, lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj. Kontaktna oseba: Katarina Plut,
tel. 07/306-11-09.
Občina Črnomelj
Ob-34478/06
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo objekta Šmartno št. 20 in
Šmartno št. 22
1. Naziv in sedež ponudnika: Občina
Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Objekt Šmartno št. 20 na parc. št.
1196 k.o. Šmartno, po katastrskih podatkih
stanovanjska stavba 95 m2. V naravi je nepremičnina trietažen objekt, ki je star več
100 let in je bil po potresu v letu 1976 revitaliziran. Objekt je krajni v nizu objektov
ulične pozidave v Šmartnem. Na južni strani
meji na spodnji trg v Šmartnem in ima urejeno čelno fasado in je v uporabnem stanju.
Objekt je razglašen za kulturni spomenik.
Prenova objekta se izvaja v skladu z Ureditvenim načrtom. Objekt je nenaseljen.
Izklicna cena je 50,000.000 SIT.
2.2 Objekt Šmartno št. 22 na parc. št.
1194 k.o. Šmartno, po katastrskih podatkih:
stanovanjska stavba 59 m2, dvorišče 6 m2.
V naravi je nepremičnina trietažen objekt,
ki je star več 100 let in je bil med leti 1930
in 1940 obnovljen. Objekt je v nizu objektov
ulične pozidave v Šmartnem. Objekt je razglašen za kulturni spomenik. Prenova objekta se izvaja v skladu z Ureditvenim načrtom.
Objekt je nenaseljen.
Izklicna cena je 19,000.000 SIT.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba sklenjena najkasneje v 3 dneh po
končanem zbiranju ponudb.
4. Pogoji prodaje: ponudnik mora izdelati
in ponudbi priložiti Program prenove objekta,
kjer mora biti opisana namembnost objekta
oziroma dejavnost v objektu in časovni potek prenove in oživitve objekta.
5. Kriteriji za izbiro kupca: prodajna pogodba za posamezen objekt bo sklenjena
s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno in ki bo ponudil
najbolj primeren program prenove objekta.
Plačana kavcija uspešnega ponudnika bo
všteta v kupnini prodajne pogodbe. Zbiranje
ponudb je neuspešno, če ni bila dosežena
izklicna cena.

6. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku
8 dni po podpisu pogodbe in izstavitvi računa.
7. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta v kolikor kupec ne plača kupnine v navedenem
roku.
8. Kraj in čas dostave ponudb: poslovna
stavba Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo, najkasneje do 19. 12. 2006 do 12.
ure.
9. Višina kavcije in navedba računa: kavcija v višini 10% od izklicne cene
se položi na račun Banke Slovenije TRR
01207-0100014109. Plačilo kavcije mora biti
izvršeno pred oddajo ponudbe.
10. Plačana kavcija brez obresti bo neuspelim ponudnikom vrnjena, in sicer v roku 3
dni od odločitve o izbranem ponudniku.
11. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji zbiranja ponudb pri Antoniji Simčič, tel. 05/335-10-35 (tonka.simcic@obcina-brda.si), ter si po predhodnem
dogovoru ogledajo predmet prodaje.
12. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brda lahko s soglasjem župana Občine Brda ustavi postopek prodaje vse
do sklenitve prodajne pogodbe.
13. Drugi pogoji, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati: predmet prodaje lahko kupijo
fizične osebe, samostojni podjetniki in pravne osebe. Ponudniki so poleg cene dolžni
dostaviti:
– program prenove objekta, ki je predmet
ponudbe,
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
številko transakcijskega računa za primer
vračila kavcije,
– fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe) oziroma izpisek iz registra
pravnih oseb (pravne osebe),
– davčno in telefonsko številko.
14. Vse stroške v zvezi z odkupom
objekta, zemljiškoknjižnim vpisom, ter druge
stroške v zvezi s prodajo, davek na promet
nepremičnin, kakor tudi druge eventualne
davščine plača kupec.
15. Nepremičnine pod točko 2 se prodajajo po sistemu videno – kupljeno brez
ugovorov glede kvalitete oziroma stanja nepremičnine.
Občina Brda
Št. 403-02/05-8/3
Ob-34567/06
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul.
3, 9226 Moravske Toplice na podlagi 29. in
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) ter letnega programa prodaje stvarnega občinskega premoženja za leto 2006,
ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta dne
22. 12. 2005 in 4. 5. 2006, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice.
2. Predmet javne ponudbe:
I. stavba – stanovanjska hiša in stara
šola v Sebeborcih št. 46 na parc. št. 1332
– stavba 384 m2, dvorišče 500 m2 in sadovnjak 602 m2, ZKV št. 231, k.o. Sebeborci.
Nepremičnina se nahaja na začetku vasi
Sebeborci, ca. 6 km oddaljena od Murske
Sobote ter 3 km od Moravskih Toplic. Na-
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haja se tik ob asfaltirani regionalni cesti,
objekt je več kot 62 let stara, delno podkletena pritlična stanovanjska hiša, v kateri se
je nahajala manjša šola in stanovanje, je v
slabem stanju.
Izhodiščna cena je 5,200.000 SIT.
II. stavbno zemljišče parc. št. 3071/1
– travnik v izmeri 616 m2, ZKV št. 811 k.o.
Moravci. Zemljišče je široko ca. 10 m, neprimerno za gradnjo objekta. Z ene strani
je omejeno s potokom, z druge strani pa
s cesto.
Izhodiščna cena za zemljišče je 354.200
SIT.
III. enoinpolsobno stanovanje št. 8, vhod
II, v izmeri 49,87 m2 v četrtem nadstropju
večstanovanjskega bloka v Murski Soboti,
Lendavska ulica 15, na parc. št. 233/2 k.o.
Murska Sobota. Objekt je zgrajen okrog leta
1965, v njem ni dvigala, v stanovanju ni centralnega ogrevanja, stanovanje je prazno in
vseljivo takoj.
Izhodiščna cena je 5,000.000 SIT.
IV. stavbno zemljišče parc. št. 1402, dvorišče 500 m2, stavba 220 m2, travnik 47 m2
– v naravi vrt in delno stavbno zemljišče
(ca. 6%) in delno kmetijsko zemljišče (ca.
94%) parc. št. 1403/2, travnik 853 m2, obe
pripisani ZKV št. 487 k.o. Sebeborci. Parc.
št. 1402 in 1403/2 k.o. Sebeborci se prodajata v kompleksu, ker gre za zaokroženo celoto zemljišč in je dostop do parc. št.
1403/2 možen le preko zemljišča parc. št.
1402. Parceli se nahajata v osrednjem delu
vasi Sebeborci, ob asfaltirani občinski cesti.
V neposredni bližini se nahaja komunalna
oprema. Ker gre za zemljišči, od katerih je
eno delno kmetijsko, je za nakup parc. št.
1403/2, potreben tudi sprejem ponudbe za
prodajo kmetijskega zemljišča na Upravni
enoti v Murski Soboti.
Izhodiščna cena za obe zemljišči skupaj
je 2,073.066 SIT.
V. 3/4 solastniškega deleža – stavbno
zemljišče parc. št. 1526, stavba 309 m2 in
dvor. 166 m2, delno stavbno (ca. 28%) in
delno kmetijsko zemljišče (ca. 62%) parc.
št. 1527, sadovnjak 2115 m2 in parc. št.
1528, travnik 789 m2, ki je kmetijsko zemljišče, vse pripisane ZKV št. 73 k.o. Selo.
1/4 deleža nepremičnin prodaja istočasno
tudi solastnik. Stavba na zemljišču, ki se
prodaja je dotrajana, zemljišče pa pretežno
zaraščeno. Parc. št. 1526, 1527 in 1528
k.o. Selo se prodajajo v kompleksu, ker gre
za zaokroženo celoto zemljišč. Nepremičnine se nahajajo izven osrednjega dela vasi
Selo, na neatraktivni lokaciji v bližini gozda,
ob ozki poti, oddaljeni od glavne ceste skozi
vas Selo ca. 4 km. Od občinskega središča
Moravske Toplice so nepremičnine oddaljene ca. 16 km. Ker gre za zemljišča, od katerih je parc. št. 1527 delno kmetijsko in delno
stavbno zemljišče, in parc. št. 1528 v celoti
kmetijsko zemljišče je za nakup teh dveh
parcel potreben tudi sprejem ponudbe za
prodajo kmetijskega zemljišča na Upravni
enoti v Murski Soboti.
Izhodiščna cena za vsa zemljišča skupaj
je 626.496 SIT.
VI. stavbno zemljišče parc. št. 4065, dvorišče 500 m2, stavba 220 m2 in sadovnjak
111 m2, parc. št. 4067 sadovnjak 1971 m2,
v delu stavbno zemljišče ca. 4%, v delu
kmetijsko zemljišče ca. 96%, obe pripisani
ZKV št. 116 k.o. Selo. Stavba na zemljišču, ki se prodaja je dotrajana, zemljišče
pa pretežno zaraščeno. Parc. št. 4065 in
4067 k.o. Selo se prodajata v kompleksu,
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skupaj s parc. št. 4066, 4068 in 4069, ki
so kmetijska zemljišča. Za nakup parc. št.
4067 in 4066, 4068 in 4069 je potreben tudi
sprejem ponudbe za prodajo kmetijskega
zemljišča na Upravni enoti v Murski Soboti.
Nepremičnine se prodajajo v kompleksu, ker
gre za zaokroženo celoto zemljišč. Nahajajo
se izven osrednjega dela vasi Selo, na neatraktivni lokaciji.
Izhodiščna cena za vsa zemljišča skupaj
je 461.745 SIT.
Izhodiščne cene za nepremičnine, ki so
predmet prodaje so določene v skladu s
cenitvijo sodnega cenilca.
3. V izhodiščno ceno nepremičnin, ki so
predmet prodaje, davek na dodano vrednost
ni vključen. Davek na dodano vrednost, davek na promet nepremičnin in vsi stroški v
zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Pri nepremičnini pod zaporedno številko III (stanovanje v Murski Soboti)
pa poleg teh stroškov kupca bremenijo tudi
stroški v zvezi z vpisom etažne lastnine v
zemljiško knjigo.
4.a Rok za vložitev pisnih ponudb za nakup nepremičnine pod zaporedno številko I.,
II. in III. je 22. 12. 2006 do 12. ure.
4.b Rok za vložitev pisnih ponudb za nakup nepremičnine pod zaporedno številko
IV., V. in VI. je 30 dni po objavi te ponudbe.
5. Ponudniki morajo pred potekom
roka za zbiranje ponudb plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine za katero vlagajo ponudbo, na račun
prodajalke: Občina Moravske Toplice, št.
01278-0100012085. Izbranim ponudnikom
se varščina vračuna v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa se vrne brez obresti v 15
dneh po poteku roka za zbiranje ponudb. V
primeru umika ponudbe s strani ponudnika
se plačana varščina ne vrne.
6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Pri enaki
višini ponujene kupnine pa se prodaja izvede z dražbo v roku 15 dni. Datum in ura
dražbe se objavi na oglasni deski Občine
Moravske Toplice.
7. Pogoji javne ponudbe: kot ponudniki za nakup nepremičnin lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe, ki v roku podajo
pravilne ponudbe.
8. Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje podatke in listine:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa in naziv ter naslov banke za
vračilo varščine);
– navedbo nepremičnine z zaporedno
številko iz ponudbe in parcelno številko, za
katere nakup se ponudnik prijavlja;
– ponujeno ceno, ki je najmanj enaka
izhodiščni ali višja;
– ponudbi je treba priložiti potrdilo o državljanstvu in fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni
list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– dokazilo o plačani varščini;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje javne ponudbe.
Nepopolne ponudbe se ne bodo upoštevale.
9. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse zgoraj navedene podatke in
listine.
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10. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje.
11.a Ponudbe za nepremičnine, navedene pod zaporedno številko I., II. in III. morajo
biti vložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Moravske Toplice, Moravske Toplice,
Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, z
oznako: »ponudba za nakup nepremičnin«
s pripisom zaporedne številke nepremičnine, za katero vlagajo ponudbo, vključno do
22. 12. 2006 do 12. ure.
11.b Ponudbe za nepremičnine, navedene pod zaporedno številko IV., V. in VI.
morajo biti vložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Moravske Toplice, Moravske
Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske
Toplice, z oznako: »ponudba za nakup nepremičnin« v roku 30 dni od dneva objave
tega razpisa.
12.a Odpiranje ponudb za nepremičnine, navedene pod zaporedno številko I., II.
in III. bo dne 22. 12. 2006 ob 13. uri v sejni
sobi Občine Moravske Toplice, Moravske
Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske
Toplice.
13.b Odpiranje ponudb za nepremičnine,
navedene pod zaporedno število IV., V. in
VI. bo osmi dan po zaključku roka za oddajo
ponudb ob 9. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva
ulica 3, 9226 Moravske Toplice. V primeru,
da je ta dan dela prost dan, bo odpiranje
ponudb prvi naslednji delovni dan.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi ponudniki obveščeni v roku 8 dni
po sprejemu sklepa o izbiri.
15. Pogodbo o prodaji nepremičnine
mora izbrani ponudnik skleniti najpozneje
v roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe.
V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih
dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade vplačana varščina
v korist Občine Moravske Toplice.
16. Celotno kupnino mora izbrani ponudnik plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Če kupec kupnine ne poravna v navedenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto brez posebnega postopka.
17. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Občina lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za
to navedla razloge.
18. Podrobnejši podatki in informacije glede predmeta prodaje so dostopni na
Občinski upravi Občine Moravske Toplice,
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, tel.
02/538-15-04 (Nada Lutarič). Na isto telefonsko številko je možna najava za ogled
nepremičnin.
Občina Moravske Toplice
Št. 478-27/2006
Ob-34577/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/06,
uradno prečiščeno besedilo), 80.f. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in
29., 45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-92-93, faks
07/393-92-82.
2. Predmet prodaje sta nepremičnini:
– del parc. št. 922, parkirišče, v izmeri
1137 m2, ZKV 312, k.o. Novo mesto, predmet prodaje je del v izmeri 196 m2,
– del parc. št. 923, funkcionalni objekt, v
izmeri 29 m2, dvorišče v izmeri 113 m2, ZKV
312, k.o. Novo mesto, predmet prodaje je
del v izmeri 62 m2 in v naravi ne predstavlja
objekt transformatorske postaje.
3. Izhodiščna vrednost
Vrednost nepremičnin, ki sta predmet
prodaje znaša 77 EUR/m2 (18.452 SIT/m2),
in sicer:
– zemljišče parc. št. 922, del v predvideni
izmeri 196 m2 znaša 3,616.647 SIT, kar je
enako 15.092 EUR,
– zemljišče parc.št. 923, del v predvideni
izmeri 62 m2 znaša 1,144.041,40 SIT, kar je
enako 4.774 EUR.
4. Nepremičnina se prodajata v celoti po
načelu videno-kupljeno.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Novi trg 6, 8000 Novo mesto,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v Ločni«.
6. Rok za oddajo ponudb je 18. 12. 2006
do 10. ure.
7. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne cene obeh nepremičnin,
v višini 476.069 SIT. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun pri EZR Mestne občine
Novo mesto pri UJP, št. 01285-0100015234,
obvezno navesti namen nakazila: kavcija,
sklic na št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
končanem izboru najugodnejšega ponudnika, oziroma sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
8. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz sodnega registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnin, ki sta predmet
prodaje,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne
cene,
– dokazilo o plačani kavciji,
– izjavo iz katere izhaja, da je kupec seznanjen z pogoji razpisa in prodajno pogodbo za nakup nepremičnin.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 7 dni od prejema obvestila. Če izbrani
ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, Mestna občina Novo mesto zadrži njegovo kavcijo in podpiše pogodbo z nasled
njim najugodnejšim ponudnikom.
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9. Kupnina in rok plačila kupnine: 8 dni
od podpisa prodajne pogodbe.
10. S sklenitvijo pogodbe bo kupec
sprejel tudi naslednje obveznosti in sicer,
da bo:
– nosil vse stroške eventualne prestavitve obstoječih komunalnih vodov,
– dovolil vpis služnosti na delu odkupljene nepremičnine, po katerem potekajo infrastrukturni vodi, brez odškodnine,
– nosil vse stroške odprave poškodb,
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju,
– plačal vse pripadajoče davke,
– plačal stroške notarja za overitev pogodbe, kakor tudi za overitev zemljiško
knjižnega dovolila,
– nosil stroške parcelacije zemljišč parc.
št. 922 in 923, obe k.o. Novo mesto tako, da
bo transformatorska postaja s pripadajočim
zemljiščem parc. št. 923, k.o. Novo mesto
predstavljala svojo parcelno številko,
– po izdani odločbi o parcelaciji zemljišč
parc. št. 922 in 923, k.o. Novo mesto, s
strani Geodetske uprave Novo mesto sklenil
aneks k osnovni pogodbi in nositi vse pripadajoče stroške,
– na delu zemljišča parc. št. 924/1, k.o.
Novo mesto, zagotovil štiri urejena parkirna
mesta, v asfaltni izvedbi in sicer v neposredni bližini pokopališča in jih opremil z znakom, ki bo dovoljeval parkiranje obiskovalcem pokopališča, ter na predmetnem delu
tega zemljišča dovolil vknjižbo služnosti v
zemljiški knjigi.
11. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Prednost pri nakupu nepremičnin, ki sta predmet
te ponudbe, ima lastnik zemljišč parc. št.
924/1, 925, 926, 927, 928, 929 in 930, vse
k.o. Novo mesto pod pogojem, da bo sprejel najvišjo ponujeno ceno, s strani ostalih
ponudnikov.
O najugodnejšem ponudniku bo odločal
župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb opravi posebna komisija in po
zaključku postopka predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
12. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo
na Mestni občini Novo mesto, Oddelek za
razvoj, kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel.
07/39-39-293.
13. Mestna občina Novo mesto lahko postopek prodaje nepremičnin ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne plačane kavcije.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Mestna občina Novo mesto

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-18/2006-2
Ob-34046/06
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Pravila o delovanju sindikalne enote, z dne
10. 11. 2006, s sedežem sindikata v Mariboru, Panonska ulica 41.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 18, z dne 23. 11. 2006.

Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, SE Dom starejših občanov Tezno Maribor, je 2177706.
Št. 101-23/2006-3
Ob-34058/06
Statut Sindikata zavarovalnih delavcev
Solidarnost, Trg OF 7, Ljubljana, ki je v
hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi
Center na podlagi odločbe št. 028-1/2003 z
dne 28. 2. 2003 in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 286
z dne 28. 2. 2003, se z dnem 28. 11. 2006
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-20/2006-4
Ob-34257/06
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo pravila Sindikata zavoda SVIZ Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj z dne 6. 11.
2006. Naziv sindikata je Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
(SVIZ Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj)
s sedežem v Kranju, Ulica Tončka Dežmana 1.
2. Pravila iz 1. točke se vpišejo v evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem organu, pod zaporedno številko 35, hkrati pa se
tu izbrišejo pravila o organiziranosti in delovanju SVIZ Sindikata zavoda Osnovne šole
Jakoba Aljaža Kranj z dne 22. 4. 1993.
Št. 101-19/2006-2
Ob-34258/06
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije Srednja prometna šola
Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, z dne 26. 5.
1993, pod zaporedno številko 93 in nadaljnjimi spremembami, so bila spremenjena in
sprejeta na sestanku sindikata dne 12. 10.
2006 in odslej nosijo naziv: Pravila sindikata
zavoda Prometne šole Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor, ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Prometna
šola Maribor, skrajšano: SVIZ Prometna
šola Maribor.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 19, z dne 29. 11. 2006.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-4/2006/2
Ob-34458/06
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje
te odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov dne 30. 11.
2006 pod zap. št. 77, z nazivom Pravila
sindikata Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Vrtca Trebnje, na naslovu Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje.

Objave
gospodarskih družb
Javne prodaje delnic
Ob-34292/06
V skladu s 532. členom Zakona o gospodarskih družbah vam sporočamo, da je
Infond Holding, finančna družba, d.d., Maribor, Titova cesta 2, dne 24. 11. 2006 prodala
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340.409 delnic naslovne družbe, tako da
skupni delež, ki ga ima družba v imetništvu
z dne 24. 11. 2006, znaša 0% deleža družbe
– izdajatelja.
Lesnina EMMI d.d.
uprava
Roman Stegne, univ. dipl. inž. les.

Razširitev dnevnega reda
Ob-34867/06
V skladu s prvim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah direktor
družbe Semesadike Mengeš, d.d., objavlja
na zahtevo delničarja Finira, d.d., Ljubljana,
Štefanova ulica 13a, predlog za razširitev
dnevnega reda 10. skupščine delničarjev
družbe Semesadike Mengeš, d.d., sklicane
za 31. 12. 2006, ki glasi:
»7. Uvedba kosovnih delnic družbe,
sprememba statuta družbe ter pooblastilo
nadzornemu svetu za preračun zneskov
osnovnega kapitala v evre.
7.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic tako, da sedanjih 219.212
navadnih imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico nadomesti z 219.212 navadnih imenskih kosovnih
delnic in temu ustrezno spremeni tudi Statut
družbe.
7.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe in skladno s tem tudi
čistopis statuta družbe.
7.3. Predlog sklep uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe Semesadike d.d.
pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem
uvedbe EUR kot nacionalne valute opravi
preračun v statutu določenih tolarskih zneskov osnovnega kapitala in odobrenega kapitala v EUR po tečaju zamenjave.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen
uskladiti statut družbe z veljavno sprejetim
sklepom o preračunu osnovnega kapitala
družbe v EUR.
Utemeljitev nasprotnega predloga s strani delničarja
Uvedbi evra 1. 1. 2007 bodo morale delniške družbe slediti tudi z ustrezno prilagoditvijo nominalnih zneskov in zneskov osnovnega kapitala. Zaradi zahtev po zaokrožanju
nominalnih zneskov delnic je potrebno ustrezno prilagajati višino osnovnega kapitala ter
viške oziroma manke ustrezno prerazporejati v druge kategorije lastnega kapitala
oziroma v primeru manka za to pridobiti
ustrezne vire. Iz razloga, da bi to usklajevanje čim lažje ter da bi bilo tudi v prihodnje
poslovanje z delnicami enostavnejše, je po
primerjalnopravnih vzorih najbolj smotrna
uvedba kosovnih delnic. Metoda preračuna in postopkov je pri delniških družbah,
ki bodo uvedle kosovne delnice, preprosta,
ker se pri teh z dnem uvedbe evra osnovni
kapital delniške družbe zgolj preračuna s
tečajem zamenjave. Po naravi stvari pa pri
tem odpade ugotavljanje razlike v zneskih,
ker kosovne delnice nimajo nominalnega
zneska, ki bi opredeljeval konkretno razmerje delnice v osnovnem kapitalu družbe.
Mnenje direktorja družbe Semesadike
Mengeš, d.d.: direktor družbe se z nasprotnim predlogom delničarja Finira, d.d., Ljubljana strinja in ga v celoti podpira.
Semesadike Mengeš, d.d.
direktor
Jože Panjan, univ. dipl. inž.
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Sklici skupščin
Št. 113/06

Ob-34044/06
Popravek
V sklicu izredne seje skupščine delniške družbe Nizke gradnje gradbeno, storitveno trgovska družba d.d., Puhova ulica
6, Ptuj, objavljene v Uradnem listu RS, št.
120-121/06 z dne 24. 11. 2006, se popravi
direktor družbe, ki se pravilno glasi Mitja
Omulec.
Nizke gradnje d.d. Ptuj
direktor družbe
Mitja Omulec
Ob-34459/06
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena
statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d. in prvega odstavka 296. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava
družbe Aerodroma Ljubljana, d.d. sklicuje
izredno sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom
Ljubljana, d.d.,
ki bo v sredo, 10. 1. 2007 ob 12. uri
v dvorani Aerodroma Ljubljana, d.d. /nova
parkirna hiša/, Zg. Brnik 130a, Brnik-aerodrom.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani organi skupščine.
2. Odpoklic člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: Na predlog Vlade Republike Slovenije se odpokliče član nadzornega sveta Janez Potočnik.
3. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: Na predlog Vlade Republike Slovenije se za novega člana nadzornega sveta za obdobje do izteka štiriletnega mandatnega obdobja, ki je pričelo
teči s 4. 7. 2005, izvoli mag. Franca Željka
Županiča, generalnega direktorja Direktorata za civilno letalstvo v Ministrstvu za
promet.
4. Plačilo članom in predsedniku nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Ob upoštevanju Kriterijev za članstvo,
delo in plačilo nadzornih svetov in Priporočil za plačila članov nadzornih svetov, člani
nadzornega sveta prejmejo letno plačilo za
opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v znesku 12.000 EUR bruto, predsednik
nadzornega sveta pa prejme letno plačilo v
znesku 18.000 EUR bruto.
Letna izplačila se izplačujejo mesečno
po 1/12 določenega zneska.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka, od 10. do 11. ure, od dneva objave
dnevnega reda do dneva skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda naj bodo obrazloženi in vloženi v pisni obliki v 7 dneh po
objavi tega sklica upravi družbe na naslov:
Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130a,
4210 Brnik-aerodrom.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
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go pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d.
dne 8. 1. 2007, ki bodo sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev
pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
najmanj tri dni pred dnem sklica skupščine,
oziroma najkasneje do 8. 1. 2007 do 11. ure
na naslov: Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi
obvezno priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.
Sklep pod točko 2 sprejema skupščina
z najmanj tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Pri
sklepanju o točki 2 in 3 imajo prednostne
participativne delnice polno glasovalno
pravico.
Udeležence vljudno naprošamo, naj pridejo na skupščino najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, da bodo s podpisom
pravočasno potrdili svojo prisotnost, prevzeli potrebno gradivo za glasovanje in se z
osebnimi dokumenti identificirali.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
uprava družbe
Št. 233
Ob-34480/06
Na podlagi 19. člena Statuta SLOVE
NICE ŽIVLJENJE d.d., sklicuje uprava
družbe
3. redno zasedanje skupščine
družbe SLOVENICE ŽIVLJENJE,
življenjske zavarovalnice, d.d.,
ki bo v torek, 9. 1. 2007, ob 15. uri v prostorih družbe v poslovni stavbi na Celovški
cesti 206 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih
teles skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev izvoli predsednika, dr. Draška Veselinoviča, in
preštevalko glasov, mag. Bernardo Rutar.
2. Sprememba članov nadzornega sveta
družbe SLOVENICA ŽIVLJENJE d.d.
Predlog sklepa:
Na podlagi odstopnih izjav dosedanjima
članoma nadzornega sveta, predstavnikoma kapitala, Dagu Kralju in Martinu Nosetu,
preneha mandat v nadzornem svetu družbe
z dnem sprejema tega sklepa.
Skupščina izvoli v nadzorni svet nova
člana, predstavnika kapitala, ki sta Aleksander Sekavčnik in Sergej Racman. Mandat
novih članov traja 4 leta od izvolitve.
Predlogi za sprejemanje sklepov z utemeljitvami so objavljeni na spletni strani
družbe www.slovenica-zivljenje.si in so
dostopni vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Ljubljani, Celovška cesta 206, v tajništvu uprave, vsak delovni
dan od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine med
8.30 in 9.30.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda v sedmih dneh od
objave sklica skupščine. Predlogi morajo biti
pisni, razumno utemeljeni in naslovljeni na
upravo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so najmanj pet dni pred zasedanjem
skupščine evidentirani v delniški knjigi. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da
družba prejme prijavo najkasneje tri dni pred

zasedanjem skupščine. Kolikor se zasedanja skupščine udeleži pooblaščenec, mora
predložiti družbi pooblastilo v pisni obliki,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo se hrani v družbi.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 16. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
SLOVENICA ŽIVLJENJE d.d.
članica uprave
Mateja Keržič
Ob-34573/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.1. Statuta delniške družbe
Elkroj – Modna oblačila, d.d., Prihova 56,
Nazarje uprava družbe sklicuje
enajsto skupščino
delničarjev delniške družbe Elkroj
– Modna oblačila, d.d., Prihova 56,
Nazarje,
ki bo dne 11. 1. 2007, ob 15. uri, na
sedežu družbe na Prihovi 56, Nazarje, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se imenuje
Blaženka Tkalčič.
Za preštevalki glasov oziroma članici verifikacijske komisije se imenujeta Martina
Plaskan in Zofka Podrižnik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Avgust Ribič.
2. Preračun osnovnega kapitala družbe
v evre.
Predlog sklepa št. 2:
Osnovni kapital družbe v tolarjih se preračuna v evre po tečaju zamenjave.
V točki 3.1. se »579,136.000 SIT« se
nadomesti z »2,416.691,70 EVROV«. Spremenjena točka se tako glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
2,416.691,70 EVROV in je razdeljen na
579.136 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic na ime.
Navadne kosovne delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa št. 3:
Statut se dopolni in spremeni na naslednji način:
V prvem stavku točke 6.1. se beseda
»šest« nadomesti z besedo »pet«. Spremenjena točka 6.1. glasi:
»Nadzorni svet šteje pet članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake
pravice in dolžnosti, če s tem statutom ni
določeno drugače.«
V prvem stavku točke 6.7. se za besedo
»članov« črta vejica in postavi pika, preostali del točke pa črta. Tako spremenjena
točka 6.7. glasi:
»Nadzorni svet je sklepčen, če je pri
sklepanju navzoča vsaj polovica članov.«
4. Odpoklic dosedanjih članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov.
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Predlog sklepa št. 4.1.: odpokličejo se
člani nadzornega sveta Zora Štrucl, Rozalija
Blekač, Matevž Leskovšek.
Predlog sklepa št. 4.1.: za člana nadzornega sveta družbe se izvolita: Mira Rednak
in Alenka Rednak.
Gradivo za skupščino
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za
skupščino so na vpogled delničarjem na
sedežu družbe vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi vsaj 3 dni pred
zasedanjem skupščine. Udeleženci skupščine bodo ob prihodu na skupščino, najprej pol ure pred njenim začetkom, podpisali
seznam prisotnih delničarjev. Pri tem so se
delničarji, ki so fizične osebe, dolžni izkazati
z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki delničarjev, ki so pravne osebe,
so se dolžne izkazati z izpisom iz sodnega
registra, vsi pooblaščenci pa s predložitvijo
overjenega pisnega pooblastila z navedbo
osebnih podatkov pooblaščenca.
Elkroj-Modna oblačila, d.d.
uprava družbe
Štefanija Glušič
Št. 105/11-100
Ob-34578/06
Uprava delniške družbe sklicuje na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 45. člena Statuta delniške družbe
16. redno skupščino
delniške družbe PEKO, tovarna obutve,
d.d., Tržič,
ki bo v Ljubljani, dne 10. 1. 2007 ob 9. uri
na sedežu notarke Nade Kumar, Slovenska
cesta 56, v Ljubljani z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1 kot ga predlaga
uprava:
»Izvolijo se delovna telesa skupščine in
sicer se za predsednico skupščine imenuje Tatjana Selan, za preštevalko glasov pa
Irena Križnar.
Na seji je prisotna notarka Nada Kumar.«
2. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 2 kot ga predlaga nadzorni svet:
Skupščina ugotavlja, da z dnem 6. 12.
2006 preneha članstvo v nadzornem svetu
dosedanjim članom nadzornega sveta Mojci Jazbinšek Volk, Ladislavi Furlan in Petru
Puhanu.
Za nove člane nadzornega sveta družbe
se za mandatno obdobje štirih let (do 10. 1.
2011) imenujejo Mojca Jazbinšek Volk, Ladislava Furlan in Peter Puhan.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati pri poslovni sekretarki NS
na sedežu družbe v Tržiču, Cesta Ste Marie
aux Mines 5, 4290 Tržič, vsaj tri dni pred
sejo skupščine družbe.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni obliki, tako da prijave prispejo na
sedež družbe najkasneje vključno do 7. 1.
2007, sicer delničar izgubi pravico do udeležbe na skupščini.

Vsem delničarjem družbe Peko, d.d. je
bilo gradivo vročeno z dnem objave sklica
skupščine v Uradnem listu RS s kurirsko
službo.
Popolno gradivo za 16. sejo skupščine
družbe je delničarjem na voljo in vpogled
tudi pri Ireni Križnar, na sedežu družbe v
Tržiču, Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290
Tržič in sicer vsak delovni dan po objavi sklica skupščine od 8. ure do 12. ure.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine upravi
družbe, ter ji tako omogočijo pravočasno
pripravo njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
10. 1. 2007 ob 10. uri. Naknadno sklicana
seja skupščine bo sklepčna za odločanje ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič
predsednica uprave
Marta Gorjup Brejc, MBA
Ob-34592/06
Na podlagi 6. poglavja Statuta delniške
družbe Radeče Papir, d.d., Njivice 7, 1433
Radeče in Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, v nadaljevanju:
ZGD-1) ter na zahtevo večinskega delničarja G – M & M, proizvodnja in marketing
d.o.o., Brvace 11, 1290 Grosuplje, katerega
delež predstavlja 96,70% osnovnega kapitala družbe, uprava družbe sklicuje
izredno skupščino
delničarjev družbe Radeče Papir d.d.,
ki bo dne 9. 1. 2007, ob 13. uri na sedežu
družbe, Njivice 7, Radeče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
ugotovitev prisotnosti vabljenega notarja.
Predlog sklepa glavnega delničarja
G-M&M d.o.o.:
Za predsednika skupščine skupščina
imenuje Janeza Pezdirca.
Za preštevalki glasov skupščina imenuje
Vido Gorenjec in Darjo Hiršel.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
Predlog sklepa glavnega delničarja
G-M&M d.o.o. po 384. členu ZGD-1:
2.1.: Iz družbe Radeče Papir d.d. se izključijo vsi manjšinski delničarji družbe na
način, da se njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine iz točke 2.3.
tega sklepa prenesejo na glavnega delničarja, družbo G – M & M, proizvodnja in marketing d.o.o., Brvace 11, 1290 Grosuplje, matična številka: 5803039, imetnico 139.999
delnic izdajatelja Radeče Papir d.d., Njivice
7, 1433 Radeče, matična številka: 5039711,
ki predstavljajo 96,70% osnovnega kapitala
družbe, katera je skupaj s Petrom Tevžem,
stanujočim Perovo 17, 1290 Grosuplje kot
družbenikom družbe G – M & M d.o.o. imetnica skupaj 142.647 delnic izdajatelja Radeče Papir d.d., ki predstavljajo 98,53%
osnovnega kapitala družbe.
2.2.: Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblasti poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu
delnic na glavnega delničarja v register, pri
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Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za
prenos delnic izdajatelja Radeče Papir d.d.
z računov manjšinskih delničarjev na račun
glavnega delničarja.
2.3.: Glavni delničar je dolžan najkasneje
v 30 dneh po pravnomočnosti vpisa sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim
delničarjem plačati denarno odpravnino v
znesku 14.000 SIT za vsako delnico. Denarna plačila se od objave vpisa izključitve do
izplačila denarne odpravnine manjšinskim
delničarjem obrestujejo po obrestni meri 5%
letno. Če so delnice v lasti manjšinskega
delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila
denarne odpravnine upravičena oseba, v
korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za
izbris te pravice oziroma pravnega dejstva
iz drugega odstavka 81. b člena Zakona
o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(Ur. l. RS, št. 23/99, 114/06, v nadaljevanju:
ZNVP-A);
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetniki delnic na presečni dan za prenose
iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP-A.
2.4.: Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa pri Abanki Vipa d.d.,
ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega
delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega
sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem
sklepom.
2.5. Izključitev manjšinskih delničarjev
na podlagi tega sklepa ne velja za morebitne lastne delnice družbe Radeče Papir
d.d. in za delnice Radeče Papir d.d. v lasti
Petra Tevža, stanujočega Perovo 17, 1290
Grosuplje kot družbenika družbe G – M & M
d.o.o., kateri v skladu z 528. členom ZGD-1
šteje za z glavnim delničarjem povezano
družbo. Za navedene delnice velja, da se
ne prenesejo na glavnega delničarja, kot
tudi, da njuna imetnika nista upravičena do
primerne denarne odpravnine v skladu s
tem sklepom o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe.
Gradivo za skupščino s predlogom sklepa o prenosu delnic, letnimi poročili družbe
Radeče Papir d.d. za zadnja tri poslovna
leta, pisnim poročilom glavnega delničarja, v katerem pojasnjuje predpostavke za
prenos delnic in primernost višine denarne
odpravnine, revizorjevim poročilom o pregledu primernosti višine denarne odpravnine in izjavo Abanke Vipa d.d. iz drugega
odstavka 385. člena ZGD-1, bo delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe Radeče Papir d.d., vsak delavnik od
12. do 14. ure od objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji ali njihovi pooblaščenci, katerih pisna
prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine in so vpisani v delniško
knjigo družbe.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni skic skupščine naslednji delovni dan z istim dnevnim redom ob
13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine podajo upravi družbe
pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda. Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k nasprotnim predlogom v roku desetih
dni po sklicu skupščine in o tem obvestila
delničarje z objavo v časopisu Delo.
Družba poziva vse manjšinske delničarje, da ji na naslov: Radeče Papir, d.d.,
Njivice 7, 1433 Radeče posredujejo svoje
podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem,
in sicer: ime, priimek in naslov delničarja
(za delničarje, ki so fizične osebe) oziroma
firmo in sedež delničarja (za delničarje, ki
so pravne osebe), davčno številko delničarja, številko bančnega računa in naziv
banke, pri kateri je račun delničarja odprt
ter podatke o morebitnih pravicah tretjih,
ki so vpisane na delnicah manjšinskega
delničarja.
Radeče Papir d.d.
uprava

Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-34581/06
Organizacijski odbor za ustanovitev Avtoprevozniške Zbornice (AZ) obvešča vse
zainteresirane, da bo
ustanovna skupščina AZ
v soboto, 13. januarja ob 11. uri v konferenčni dvorani Logističnega centra BTC na
Letališki 16 v Ljubljani.
V AZ se v skladu z Zakonom o gospodarskih zbornicah (ZGZ) lahko včlanijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki/podjetnice, ki se ukvarjajo z avtoprevozništvom,
ki z avtoprevozništvi sodelujejo, ki na tem
področju opravljajo raziskovalno, razvojno
ali izobraževalno dejavnost, ali ki so pripravljeni sodelovati pri uresničevanju ciljev AZ
in uresničevanju njenega programa.
Predloga Statuta AZ in delovnega programa za leto 2007 sta objavljena na spletni strani GIZ Transporta: www.giztransport.
com oziroma sta na vpogled v tajništvu GIZ
Transporta na Letališki 16 v Ljubljani.
Dostop na ustanovno skupščino bodo
imeli predstavniki (po eden) podjetij, ki bodo
izpolnili pristopno izjavo s podatki, ki jih zahteva ZGZ (objavljena je na isti spletni strani) in z njo najavili svoj prihod na ustanovno skupščino najkasneje do 25. 12. 2006
(tem bomo poslali osebna vabila) oziroma
do 10. januarja 2007 (tem ne bomo poslali
vabil).
Za ustanovno skupščino predlagamo naslednji dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in
njegovih organov.
2. Sprejem poslovnika ustanovne skupščine.
3. Razprava o statutu AZ in njegov sprejem.
4. Razprava o programu dela AZ za leto
2007 in sprejem programa.
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5. Razprava o predlogu finančnega načrta in njegov sprejem.
6. Določitev članarine AZ za leto 2007.
7. Volitve organov AZ:
– predsednika AZ;
– upravnega odbora;
– nadzornega odbora;
– častnega razsodišča.
8. Sprejem eventualnih sklepov, ki bi jih
predlagali člani.
9. Razglasitev ustanovitve AZ in objava
seznama ustanovnih članov.
10. Eventualne pozdravne besede gostov.
Predvidevamo, da bo skupščina zaključena do 14. ure. Pristopne izjave pošljite na
naslov: GIZ Transport, Organizacijski odbor
za ustanovitev AZ, Letališka 16, Ljubljana.
Za dodatne informacije uporabite elektronsko pošto: giz.transport@volja.net.
Organizacijski odbor za ustanovitev AZ

Zavarovanja
SV 1150/06
Ob-34610/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1150/06, DK 83/06 z
dne 16. 11. 2006, je bilo enosobno stanovanje št. 16 v izmeri 36,74 m2, na podstrešju
večstanovanjske hiše na naslovu Maklenovec 3, 1225 Lukovica, ki leži na parc. št. 11/2
k.o. Lukovica, vpisani pri vložku št. 482 k.o
Lukovica, s pripadajočim kletnim prostorom
in sorazmernim deležem na skupnih delih in
napravah navedene večstanovanjske hiše,
last zastavitelja Virijant Bojana, do idealnega solastniškega deleža 2/3 in Petrović Milje
do idealnega solastniškega deleža 1/3, zastavljeno v korist NLB Banke Domžale d.d.,
Ljubljanska 62, Domžale, MŠ 5101727, za
zavarovanje terjatve v višini 30.000 EUR
s pp.
SV 1177/06
Ob-34611/06
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 1177/06,
DK 85/06 z dne 22. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 5 v izmeri 31,55 m2, v stanovanjski
stavbi na naslovu Slamnikarska cesta 9,
1230 Domžale, ki leži na parc. št. 4005 k.o.
Domžale, vpisani pri vložku št. 2545 k.o.
Domžale, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah navedene
večstanovanjske stavbe in last zastaviteljice Edise Duranović do celote, zastavljeno
v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ
5860571, zaradi zavarovanja terjatve v višini
61.000 CHF s pp«.
SV 1186/06
Ob-34612/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1186/06, DK 86/06 z
dne 23. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 23 v
izmeri 67,55 m2, v 2. nadstropju stanovanjskega bloka na Župančičevi 7, 1230 Domžale, ki stoji na parc. št. 3094/2 k.o. Domžale, s
pripadajočim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe in last zastaviteljev Vladimirja
Pavloviča do idealnega solastninskega deleža 6/10 in Simone Polajžar do idealnega
solastniškega deleža 4/10, zastavljeno v ko-

rist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje terjatve v
višini 129.600 CHF s pp.
SV 1209/06
Ob-34613/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1209/06, DK 87/06 z
dne 29. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 26 v
izmeri 48,80 m2, v pritličju večstanovanjske
stavbe na naslovu Hrenova ulica 17, 1000
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 92/2.S k.o. Ljubljana mesto, vpisani pri vložku št. 313 k.o.
Ljubljana mesto, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih in napravah
navedene večstanovanjske stavbe in last
zastaviteljice Osvald Helene do celote, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje terjatve v višini 252.670 CHF s pp.
SV 1217/06
Ob-34614/06
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 1217/06,
DK 89/06 z dne 30. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 10, v stanovanjski stavbi na naslovu Trg svobode 4, 1251 Moravče, ki leži na
parc. št. 27, k.o. Moravče, vpisani pri vl. št.
7, k.o Moravče, s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih delih in napravah navedene stanovanjske stavbe in last zastavitelja Tomaža Bajuka do celote, zastavljeno
v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ
5860571, zaradi zavarovanja terjatve v višini
21.760 EUR s pp.
SV 1937/06
Ob-34615/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1937/06 z dne 4. 12.
2006, je stanovanje št. 3 v izmeri 61,40 m2,
v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Mladinska ulica 1, Kranj, stoječe na
parc. št. 274/3 in 937/24, obe k.o. Kranj,
last zastaviteljice Tanje Mendillo, Glavni trg
13, Kranj, na temelju prodajne pogodbe,
sklenjene 21. 10. 2002 s prodajalko Veroniko Štumberger, Mladinska ulica 1, Kranj
ter sopogodbenikom Janezom Štumbergerjem, Trnovlje 42, Cerklje, zastavljeno v
korist upnice NLB leasing d.o.o. Ljubljana,
Šmartinska cesta 130, Ljubljana, matična
številka 5384915, za zavarovanje njene
denarne terjatve v višini 87.901,98 EUR v
tolarski protivrednosti, po prodajnem tečaju Nove Ljubljanske banke d.d. za podjetja
na dan sklenitve pogodbe, z letno obrestno
mero v višini 6-mesečni Euribor + 3,5% p.a.
na EUR ter z zapadlostjo glavnice terjatve
dne 5. 3. 2007.
SV 826/06
Ob-34616/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 826/06 z dne 29. 11.
2006, je bilo stanovanje št. 9, ki se nahaja
v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 47, stoječe
na parc. št. 462/1 in 465 k.o. Jesenice, v
skupni izmeri 55,53 m2, last zastaviteljice
Doste Šmitran, na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 12. 1992, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., matična številka
5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska
cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,800.000 SIT s pripadki.
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SV 931/06
Ob-34617/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 931/06 z dne 4. 12. 2006,
je bilo stanovanje št. 24, v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Cesta 1. maja 26 B, stoječe na parc. št.
802/1, 804/1, 804/2, vse k.o. Jesenice, v
skupni izmeri 58,79 m2, last zastaviteljev
Jasmina Bošnjakovića in Selme Bošnjaković, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
15. 11. 2006, zastavljeno v korist upnice Posojilnica - Bank Zila, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak,
Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 43.000 EUR s
pripadki.
SV 288/06
Ob-34618/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tončka Bevca iz
Trebnjega, opr. št. SV 288/06 z dne 30. 11.
2006, je bilo stanovanje št. 15 v 4. etaži
– mansardi v izmeri 64,44 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Sokolska ulica 12,
Mirna, ki stoji na parc. št. 25/135 k.o. Mirna, v lasti zastaviteljice Maje Jakopin, roj.
5. 10. 1953, Sokolska 12, 8233 Mirna, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 7.
1996, sklenjene med Goranom Lackovičem
in Majo Jakopin, zastavljeno v korist upnice
Poštne banke Slovenije d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična
št. 5620112, za zavarovanje terjatve v višini
15,000.000 SIT s pripadki.
SV 1936/2006
Ob-34619/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1936/2006 z
dne 29. 11. 2006, je bila nepremičnina,
stanovanje št. 22 v nadstropju T, v stanovanjski stavbi na naslovu Kamniška ulica
30, Maribor, stoječi na parc. št. 146/1, pripisani pri vl. št. 658, k.o. Koroška vrata,
katere lastnik je Tomaž Tollazzi, EMŠO
3001962500614, stanujoč Maribor, Usnjarska ulica 001 do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 11. 2006, sklenjene
s prodajalko družbo INSA d.o.o., zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova
banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
7,700.000 SIT s pripadki.
SV 1937/2006
Ob-34620/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1937/2006 z dne
29. 11. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 8 v II. nadstropju v izmeri 166,52 m2,
v stanovanjski hiši na naslovu Partizanska c.
1, Maribor, ki leži na parc. št. 1246, k.o. Maribor-grad, katere lastnika sta Levec Anton
Aldemar, EMŠO 2012939500133 in Levec
Ana Marija, EMŠO 0908941505491, oba
stanujoča Maribor, Partizanska cesta 001,
vsak do ene polovice od celote, na podlagi
prodajne pogodbe št. 317/94 z dne 31. 8.
1994, sklenjene s prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Maribor, zastavljena
v korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 22,000.000 SIT
s pripadki.

SV 3242/2006
Ob-34621/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-3242/2006 z dne
1. 12. 2006, je bilo trisobno stanovanje
št. 25 /II v drugem nadstropju, s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 70,65 m2,
v stanovanjski stavbi na naslovu Glavarjeva ulica 47, Ljubljana, stoječi na parc.
št. 13/22 in 33/14 k.o. Bežigrad, v lasti
Podlesnik Saša, stanujočega Polzela 145,
Polzela, EMŠO 0102976500153, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11.
2006, sklenjene s prodajalci Nives Gliha, EMŠO 1601964505184, Aljo Gliha,
EMŠO 2403990505149, Ajdo Gliha, EMŠO
0304992505124 in Anino Gliha, EMŠO
1110994505223, vsi stanujoči Ljubljana,
Glavarjeva ulica 47, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d. bančna skupina
Banke Celje, 3000 Celje, Vodnikova 2, matična št. 5026121, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 54.300 EUR, s pripadki.
SV 3243/2006
Ob-34622/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-3243/2006 z dne
1. 12. 2006, je bilo trisobno stanovanje
št. 25 /II v drugem nadstropju, s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 70,65 m2,
v stanovanjski stavbi na naslovu Glavarjeva ulica 47, Ljubljana, stoječi na parc.
št. 13/22 in 33/14 k.o. Bežigrad, v lasti
Podlesnik Saša, stanujočega, Polzela 145,
Polzela, EMŠO 0102976500153, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11.
2006, sklenjene s prodajalci Nives Gliha, EMŠO 1601964505184, Aljo Gliha,
EMŠO 2403990505149, Ajdo Gliha, EMŠO
0304992505124 in Anino Gliha, EMŠO
1110994505223, vsi stanujoči Ljubljana,
Glavarjeva ulica 47, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d. bančna skupina
Banke Celje, 3000 Celje, Vodnikova 2, matična št. 5026121, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.000 EUR, s pripadki.
SV 1887/2006
Ob-34623/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1887/2006 z dne
29. 11. 2006, je lokal številka A3, ki leži
v pritličju A trakta trgovsko-stanovanjskega
objekta v Kamnici, Cesta v Rošpoh 22, v
izmeri 30,06 m², ki stoji na parcelah št. 9/7,
9/10, 9/9, 3/12 in 3/11 k.o. Kamnica, last
Kobale Janeza, stanujočega Pernica 14 A,
na temelju prodajne pogodbe št. 01-540/06
z dne 17. 7. 2006, zastavljen v korist NLB
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 120.000 EUR s pp, v EUR oziroma SIT
protivrednosti deviznega zneska obveznosti, obračunanega po prodajnem tečaju s
tečajne liste upnice za odkup in prodajo
deviz na računih pravnih oseb.
SV 707/06
Ob-34624/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-707/06 z dne 30. 11.
2006, je bilo stanovanje št. 18, v stanovanjski hiši v Postojni, na Pretnerjevi ulici 6, v
zgradbi na parc. št. 423/20, k.o. Postojna,
last zastavitelja Sama Koščaka, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v višini 6,500.000 SIT, z obrestno mero Euribor
+ 1,9% letno, z datumom zapadlosti terjatve
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30. 11. 2026, vse v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
matična št. 5026024.
SV 3257/2006
Ob-34858/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-3257/2006 z dne 5. 12.
2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 92,
s pripadajočo shrambo v kleti, Ljubljana,
Bilečanska ulica 5, v 8. nadstropju, v skupni
izmeri 63,03 m2, last Vere Feniks, EMŠO
2610953505908, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 21. 11. 2002, sklenjeni z Marijo
Ferkov ter Antonom Ferkov kot prodajalcema ter pogodbe št. 221/78 o prodaji in nakupu stanovanja, sklenjeni dne 14. 8. 1978,
med Ferkov Marijo ter Ferkov Antonom kot
kupcema in IMOS – Podjetje za gradbeni
inženiring investicijskih del doma in v tujini,
p.o. Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat. št.
5706491, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 88.792,14 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
vse s pripadki.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 64/2006-63
Os-34047/06
To sodišče v Mariboru razpisuje narok
za prisilno poravnavo v postopku prisilne
poravnave nad W & G d.o.o., podjetje za
proizvodnjo strojev in opreme, Sokolska
ulica 60, Maribor, dne 21. 12. 2006 ob
10.30, soba 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna ul. 15, soba 226, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 11. 2006
St 63/2006
Os-34048/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 63/2006 sklep z dne 24. 11.
2006:
I. To sodišče je dne 23. 8. 2006 ob 13.35
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Mešič Anton s.p., Trgovine Mešič, Levec 56, Petrovče
z dne 23. 8. 2006 in je dne 24. 11. 2006 ob 9.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Mešič Anton s.p., Trgovine Mešič, Levec
56, Petrovče (matična številka: 5654407,
ID št. za DDV: Sl64560414).
Odslej se firma glasi: Mešič Anton s.p.,
Trgovine Mešič, Levec 56, Petrovče (matična številka: 5654407, ID št. za DDV:
Sl64560414) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
del. dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
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Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun 01100-8450084902 (sklic na št. 11
42153-7110006-00063606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne:
7. marca 2007 ob 9. uri 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 80/2005
Os-34049/06
To sodišče je s sklepom St 80/2005 dne
24. 11. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad stečajno maso Grajzar trgovina d.o.o.,
Devova 5, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2006
St 175/2005
Os-34050/06
To sodišče je s sklepom St 175/2005 dne
27. 11. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Start Consulting Poslovno
svetovanje d.o.o., Koprska 108c, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2006
St 101/2006
Os-34051/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 101/2006 z dne 24. 11. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Urdos, družba za prevoz in trgovino
d.o.o., Preradovičeva 22, Maribor, odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Shell Adria d.o.o., Bravničarjeva 13,
Ljubljana,
– Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana,
– Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a,
Celje,
– Nova KBM d.d., Podružnica Maribor,
Poslovalnica Lenart, Ob Partizanski cesti
1, Lenart,
– predstavnik delavcev Nataša Rajh, Zelena ulica 20, Maribor.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Alenko Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začet-
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ku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po tej objavi izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikov je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 24. 11.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 11. 2006
St 43/2006-30
Os-34052/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Wooly Puly, proizvodnja oblačil,
trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju,
Geršakova 27, Maribor, se v skladu z 99/II
členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 11. 2006
St 74/2006-11
Os-34053/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 74/2006 dne 23. 11. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
A.C.K. Avtotrgovina in servis d.o.o., Obrtna 10, Lenart. Šifra dejavnosti: 070230,
matična številka: 5348803, davčna številka:
53581202.
Odslej firma glasi: A.C.K. Avtotrgovina in
servis d.o.o., Obrtna 10, Lenart – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Alenko Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka
odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
22. 1. 2007 ob 11. uri v sobi št. 308 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 24. 11.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2006

St 63/2006-9
Os-34054/06
1. Z dnem 27. 11. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Mini bar lovec,
Luknjar Zdenka s.p. Logarovci 28, matična št. 5195665, davčna št. 81704585.
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
42200-7110006-51100636.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniški terjatev bo
dne 12. 3. 2007 ob 13.45 pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 27. 11. 2006 nabije na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 11. 2006
St 37/2006
Os-34059/06
To sodišče je s sklepom St 37/2006 dne
27. 11. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Kava Bar (gostinstvo) Rušt
Tina s.p. – v stečaju, Cesta na Brinovec
5b, Ljubljana Polje, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2006
St 64/2006
Os-34092/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 64/2006 sklep z dne 10. 11.
2006:
I. To sodišče je dne 24. 8. 2006 ob 14.45
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Okrepčevalnica in dnevni bar Kidrič, Jasna Kidrič
s.p., Prvomajska ul. 20, Rogaška Slatina,
z dne 24. 8. 2006 in je dne 10. 11. 2006 ob
10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Okrepčevalnica in dnevni bar Kidrič,
Jasna Kidrič s.p., Prvomajska ul. 20, Rogaška Slatina (matična številka: 1222759,
ID št. za DDV: SI63590964).
Odslej se firma glasi: Okrepčevalnica in
dnevni bar Kidrič, Jasna Kidrič s.p., Prvomajska ul. 20, Rogaška Slatina (matična številka: 1222759, ID št. za DDV: SI63590964)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
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začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega
se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-8450084902 (sklic na št.
11 42153-7110006-00640606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
31. januarja 2007 ob 13. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 10. 11.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 11. 2006
St 27/2005
Os-34259/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 27/2005-33 z dne 17. 11. 2006 na podlagi drugega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Emercor, ekonomski in finančni
inženiring, storitve, trgovina, d.o.o., Kidričeva 55, Škofja Loka, matična številka:
5539919, šifra dejavnosti: 51.320, davčna
številka: 91025362.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 11. 2006
St 39/2006
Os-34260/06
To sodišče na podlagi sklepa opr. št.
St 39/2006 z dne 24. 11. 2006, obvešča
upnike, da bo drugi narok za preizkus terjatev v stečajnem postopku nad dolžnikom
AIR Sierra, poslovni letalski prevoznik,
d.o.o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik –
Aerodrom dne 24. 1. 2007 ob 14. uri v sobi
12, pritličje tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 11. 2006
St 122/2003
Os-34261/06
To sodišče popravlja objavo v Uradnem
listu RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006, in sicer
tako, da se pravilno glasi: »Okrožno sodišče v Ljubljani, je s sklepom St 122/2003
dne 2. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek nad stečajno maso dolžnika Metalka
Inter d.o.o., Plemljeva 2, Ljubljana – v
stečaju«.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2006

St 40/2006
Os-34262/06
To sodišče je pod opr. št. St 40/2006
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Anchi inženiring d.o.o., Bistriška cesta
99, Poljčane in njegovimi upniki, ki glasi:
Razred A – razred upnikov – delavcev,
ki se poplačajo v višini 100% od ugotovljene terjatve v roku 1 leta z letno obrestno
mero po stopnji euribor od pravnomočno
potrjene prisilne poravnave (strošek postopka).
Razred B – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 60% od ugotovljene terjatve v
roku treh let z letno obrestno mero po stopnji
euribor od pravnomočno potrjene prisilne
poravnave.
Razred C – razred ločitvenih upnikov,
katerih položaj se tudi po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni, zato
gre za 100% poplačilo teh terjatev.
Razred D – razred izločitvenih upnikov,
katerih položaj se tudi po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni.
Razred E – razred navadnih upnikov, ki
se poplačajo v višini 60% od sodno ugotovljene terjatve v roku treh let z obrestno
mero euribor od pravnomočno potrjene prisilne poravnave.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
22. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2006
St 13/2006
Os-34263/06
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 13/2006, z dne 29. 11. 2006, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom TA-PO & TMD Ravne, tesarsko
mizarska delavnica d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, matična št.
5828368, davčna številka 76380670.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih
podjetnikov.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 11. 2006
St 15/2006
Os-34265/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 15/2006 sklep z
dne 15. 11. 2006:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: MAS – EL, Jeklene konstrukcije
d.o.o., Tovorna 7, Celje in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo
dne 15. 11. 2006.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
tri razrede, kot sledi:
Razred A: Terjatve zaposlenih po 160/2
členu ZPPSL, na katere prisilna poravnava
nima pravnega učinka.
Razred B: Terjatve ločitvenih upnikov po
60/2 členu ZPPSL, katerih položaj se tudi
po potrditvi načrta finančne reorganizacije
ne spremeni.
Razred C: Terjatve navadnih upnikov, katerim dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev
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v roku enega leta po pravnomočnosti sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi, brez obresti za
obdobje od začetka postopka prisilne poravnave do dneva poplačila.
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 15. 11. 2006 je postal pravnomočen dne
28. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 11. 2006
St 88/2006
Os-34428/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 88/2006 sklep z
dne 1. 12. 2006:
I. To sodišče je dne 13. 11. 2006 ob 11.40
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
G Trade, Trgovina in zastopanje d.o.o.,
Ljubljanska cesta 42, Celje in njegovimi
upniki, z dne 2. 11. 2006 in je dne 1. 12.
2006 ob 9. uri začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom: G Trade, Trgovina
in zastopanje d.o.o., Ljubljanska cesta 42,
Celje (matična številka: 5480426, ID št. za
DDV: Sl84668482) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(1. 12. 2006).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-8450084902, sklic na
številko: 11-42153-7110006-00880606.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje: Tomaž Kos s.p., Podvin
34/h, Polzela, številka delovnega dovoljenja L7/2000.
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V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
3000 Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana,
3001 Mizarstvo Žgank Matjaž s.p., Ruše
12, Petrovče,
3002 Fairtrade d.o.o., Meljska cesta 81,
Maribor,
3003 Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska
86, Celje,
3004 Predstavnik delavcev – Biserka Anterič, Adamičeva 4, Ljubljana.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR tukajšnjega sodišča št. 01100-6960421564, sklic
na št. 5-88-2006, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 12. 2006
St 54/2005
Os-34460/06
Ugotovi se, da so upniki z glasovanjem
na naroku dne 11. 10. 2006 sprejeli prisilno
poravnavo v stečaju nad dolžnikom Asfaltiranje – gradbeništvo Dušan Rener s.p.
– v stečaju, Kazlje 2, Sežana, saj so za
sklenitev prisilne poravnave v stečaju glasovali upniki, katerih terjatve znašajo 82,63%
vseh terjatev upnikov, ki imajo glasovalno
pravico.
Stečajni senat potrdi naslednjo prisilno
poravnavo v stečaju:
Terjatve upnikov so razvrščene v 4 razrede terjatev:
V razred A je uvrščena terjatev upnika
Banka Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
v višini 5,094.958 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 19. 1. 2006 dalje, ki je
v celoti zavarovana z ločitveno pravico in
bo poplačana v rokih in po pogojih, določenih v pogodbah, pri čemer se položaj
tega upnika po potrjeni prisilni poravnavi
ne spremeni.
V razred B so uvrščene naslednje ugotovljene terjatve dobaviteljev in drugih upnikov:
– terjatev upnika Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska cesta 3/a, Koper, v višini
236.546,81 SIT in terjatev upnika Kraški zidar d.d., Kolodvorska ul. 1, Sežana v višini
408.311,46 SIT, pri čemer se bodo terjatve
iz tega razreda poplačale v višini 20% ugotovljenih terjatev v roku enega leta od pravnomočno sklenjene prisilne poravnave, z
obračunanimi obrestmi v višini šestmesečni
EURIBOR + 3% letno do dneva plačila.
V razred C so uvrščene naslednje ugotovljene terjatve države iz naslova davkov
in prispevkov:
– terjatev upnika Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, iz naslova glavnice v višini
1,983.869,50 SIT in terjatev upnika Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper, Martinčev trg 2, Koper,
iz naslova glavnice v višini 677.193 SIT in
terjatev upnika RS, MF, DURS, DU Koper,
iz naslova glavnice v višini 3,873.406,09
SIT, pri čemer se bodo terjatve iz naslova
glavnice tega razreda poplačale v višini 20%
ugotovljenih terjatev v roku enega leta od
pravnomočno sklenjene prisilne poravnave,
brez obresti;
– terjatev upnika Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, iz naslova nateklih
obresti na ugotovljeno terjatev iz prejšnje
alineje v višini 249.455 SIT, oziroma za čas
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do pričetka prisilne poravnave v stečaju,
terjatev upnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper,
Martinčev trg 2, Koper, iz naslova nateklih
obresti na ugotovljeno terjatev iz prejšnje
alineje v višini 1.702 SIT, oziroma za čas do
pričetka prisilne poravnave v stečaju in terjatev upnika RS, MF, DURS, DU Koper, iz naslova nateklih obresti na ugotovljeno terjatev
iz prejšnje alineje v višini 1,061.011,44 SIT,
oziroma za čas do pričetka prisilne poravnave v stečaju, se v celoti odpišejo in odpustijo.
V razred D so uvrščene naslednje ugotovljene terjatve do dveh strateških upnikov
in terjatve do delavcev:
– terjatev do upnika Primorje d.d.,
Vipavska c. 3, Ajdovščina, v višini
13,415.347,67 SIT in terjatev do upnika
CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper, v višini
19,367.945,32 SIT, pri čemer bosta terjatvi
iz tega razreda poplačani v višini 10% ugotovljenih terjatev v roku pet let od pravnomočno sklenjene prisilne poravnave, z obračunanimi obrestmi v višini šestmesečnega
EURIBOR + 3% letno do dneva plačila.
Potrjena prisilna poravnava v stečaju ima
pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso
udeležili postopka, in proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 30. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 10. 2006
St 37/2006
Os-34461/06
To sodišče je s sklepom z dne 6. 10.
2006 pod opr. št. St 37/2006 ustavilo postopek prisilne poravnave nad gospodarsko
družbo Ladijske storitve d.o.o., Industrijska c. 2/e, Izola.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 11. 2006
St 28/2006
Os-34462/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 28/2006 z dne 29. 11. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo
Badem Barija Ramušoski s.p., Ulica Svetega Petra 13, Izola, matična št. 1845420,
šifra dejavnosti 45.410 in ga z istim sklepom
takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 11. 2006
St 56/2006
Os-34463/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Weitom, prevozi in storitve, d.o.o., Lesce, Dežmanova 3, Lesce, matična številka
5711983, šifra dejavnosti: 60.240, davčna
št.: 89999428, se začne in takoj zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
petega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 11. 2006
St 10/2005
Os-34541/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 10/2005 sklep z dne 30. 11.
2006:

V stečajni zadevi nad dolžnikom: Ingrad,
Gradbeno podjetje d.d., Lava 7, Celje – v
stečaju, se razpiše III. narok za preizkus
terjatev za dne 10. januarja 2007 ob 10. uri
v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 11. 2006

Izvršbe
In 2006/00866
Os-31596/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 2. 2006, opr. št. I 2006/01607, je
bil dne 28. 8. 2006 opravljen v korist upnika
etažni lastniki – po Mastra d.o.o., Preglov trg
4, Ljubljana, rubež nepremičnine na naslovu Avguštinčičeva 22, Ljubljana - Polje, last
dolžnika Baus Staneta, Avguštinčičeva 22,
Ljubljana - Polje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2006
In 2002/00713
Os-32757/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 3. 9. 2002, je bil dne 20. 9. 2004 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske
storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, in sicer garsonjere v izmeri 29,11 m2,
št. 12, na naslovu Švabičeva 1, Ljubljana,
last dolžnika Slapar Branislava, Obala 128,
Portorož.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1101/2006
Os-27536/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Terezije Mrak, Klavčičeva 12, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 28, s pripadajočo kletjo št. 28, v večstanovanjskem objektu v Kamniku, Klavčičeva
12, vpisanem v podvl. št. 1447/1, k.o. Podgorje, na ime predlagateljice izdalo sklep
Dn 1101/2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine za pogodbo št. 377/77 z dne
14. 12. 1997, sklenjeno med SGP Graditelj
Kamnik, kot prodajalcem in Mrak Terezijo,
Podgorje 31, Kamnik, kot kupcem, za dvosobno kletno stanovanje z oznako 4/K v
stanovanjskem objektu – blok B-6 Bakovnik
Kamnik, na parc. št. 451, 451/1, 453/3, 1533
in 1221, k.o. Podgorje. Stanovanje obsega predprostor v izmeri 3,10 m2, kopalnico,
WC 4,30 m2, kuhinjo, jedilni kot 16,10 m2,
spalnico 15,20 m2, spalnico 14,40 m2 in klet
3,10 m2, skupaj 55,20 m2, za kupnino v znesku 343.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Terezije Mrak, Klavčičeva
12, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 9. 2006
Dn 2935/2005
Os-32798/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Proloco Trade d.o.o., Zg. Jezersko 139, Jezersko,
ki ga zastopa SGP Graditelj d.d., Maistrova
ulica 7, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na posameznem delu stavbe št. 6.E v
izmeri 66,60 m2 – poslovni prostor št. 9, ki
se nahaja v pritličju stavbe z identifikacijsko
št. 1300, ki stoji na parc. št. 1554/17, k.o.
Podgorje, v podvl. št. 1728/6, k.o. Podgorje, na predlagatelja tega postopka, izdalo
sklep Dn št. 2935/2005 z dne 19. 6. 2006, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe št. L9P/00 Perovo z dne
7. 1. 2001, z zemljiškoknjižnim dovolilom z
dne 23. 9. 2005, sklenjene med SGP Graditelj d.d., Maistrova 7, Kamnik, kot prodajalcem in Proloco Trade d.o.o., Zg. Jezersko
139, Jezersko, kot kupcem, za poslovni prostor št. L 9 P v pritličju, skupni izmeri 66,70
m2, parc. št. 1554/17, k.o. Podgorje, za ceno
13,694.918,20 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Proloco Trade d.o.o., Zg. Jezersko 139, Jezersko.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Proloco Trade d.o.o., Zg. Jezersko 139, Jezersko.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 13. 11. 2006
Dn 4867/2006
Os-30913/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljev 1. Marine Paladin in Marjana Paladina,
oba iz Kopra, Škocjan 38/a, ki ju zastopa
odvetnik Rok Munih iz Kopra, zaradi izbrisa starih hipotek in prepovedi odsvojitve in
obremenitve odločilo:
uvede se postopek za izbris prepovedi
odtujitve ter stare hipoteke ter prepovedi
odsvojitve in obremenitve, vpisani na podlagi posojilne pogodbe z dne 24. 11. 1982,
za denarno (posojilno) terjatev v znesku
210.000 DIN, s 4% obrestmi in p.p., pod
Dn št. 1768/82, pri nepremičnini parc. št.
3372/2, vl. št. 1880, k.o. Bertoki, last Marije
in Marjana Paladina, Škocjan 38a, Koper.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od
objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 10. 2006
Dn 1927/2006
Os-30914/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Albina
Peroše, ki ga zastopa odvetnik Rok Munih,
zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige odločilo:

uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 108/5, stavbišče v izmeri 36 m2, k.o. Pomjan, pri kateri je predlagatelj Albin Peroša, EMŠO 1511920500194,
z mero verjetnosti izkazal lastninsko pravico.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 10. 2006
Dn 4055/2006
Os-30915/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Zvonimirja
Murkoviča, Hrvatini 84, Ankaran, zaradi izbrisa starih hipotek in prepovedi odsvojitve
in obremenitve odločilo:
uvede se postopek za izbris prepovedi
odtujitve ter stare hipoteke, vpisani na podlagi posojilne pogodbe z dne 16. 5. 1984,
za denarno (posojilno) terjatev v znesku
600.000 DIN, z 12% obrestmi in p.p., pod
Dn št. 934/84, pri parc. št. 778/4 in 778/6,
vl. št. 1013, k.o. Hribi, solastniškem deležu
do 1/2 Murkovič Zvonimirja.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od
objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 10. 2006
Dn 1148/2006
Os-30916/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka Marije Babič, Kosovelova 36, Izola, ki jo zastopa
odvetnik Rok Munih, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 268/6, vinograd v izmeri 369 m2 in parc. št. 360/6, gozd v izmeri
267 m2, obe k.o. Hrastovlje, pri kateri je
predlagateljica Marija Babič z mero verjetnosti izkazala lastninsko pravico Marjana
Kocjančiča, rojenega 31. 12. 1923, Dol pri
Hrastovljah 37, Črni Kal.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 268/6 in 360/6, obe k.o. Hrastovlje, se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve
zemljiške knjige oziroma obstoj pogojev
za začetek postopka dopolnitve zemljiške
knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 10. 2006
Dn 6003/2004
Os-26910/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Goriup Danila, Zelena
pot 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 16, v 2. nadstropju Zelena pot 13, Ljubljana, z identifikatorjem 31.E in za pomožni prostor št. 16
v pritličju, Zelena pot 13, Ljubljana, z identifikatorjem 32.E, vpisana v podvl. št. 5248/16,
katastrska občina Trnovsko predmestje, dne
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4. 8. 2006, pod opr. št. Dn 6003/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana in
Stanovanjskim skladom SOB, Ljubljana, Vič
- Rudnik, za nepremičnino, vpisano v podvl.
št. 5248/16, neznanega datuma,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Stanovanjskim skladom SOB, Ljubljana Vič
- Rudnik in dr. Janezom Sušnikom, za nepremičnino, vpisano v podvl. št. 5248/16,
k.o. Trnovsko predmestje, neznanega datuma.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2006
Dn 12188/2002
Os-28942/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vladimirja Babnika, Vače 103, Litija, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, poslovnem prostoru – lokalu št. 1 v pritličju, Peričeva ulica 17, Ljubljana, z identifikatorjem
5.E, v izmeri 39,96 m2 vpisane v podvložku
št. 2657/5, k.o. Bežigrad in pomožnem prostoru – parkirnem mestu PM št. 133 v kleti,
z identifikatorjem 131.E, v izmeri 12,38 m2,
vpisane v podvložku št. 2665/131, k.o. Bežigrad, dne 5. 4. 2006 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 92/95 z dne 27. 2.
1995, sklenjene med Imos, Združena industrijska gradbena podjetja, delniška družba,
Ljubljana, Linhartova 11a, Ljubljana, ki jo
zastopa direktor Alojz Zupančič, kot prodajalec in Dragom Smlatičem, roj. 19. 1. 1959,
stan. Archinetova 3, Ljubljana, kot kupcem,
za nepremičnini: lokal L-1 v pritličju objekta
B4 v izmeri 39,96 m2 in eno parkirno mesto
št. 133.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2006
Dn 33928/2004
Os-29072/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Alojza in Frančiške
Voga, Maroltova 15, Ljubljana, ki ju zastopa
odv. mag. Pavla Sladič - Zemljak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičninah: garaža št. 35 v pritličju na
V strani, v izmeri 11,80 m2, v enonadstropni
garažni hiši ob Glavarjevi ulici v Ljubljani, z
identifikatorjem 35.E, vpisani v podvložku
št. 3669/36, k.o. Bežigrad, dne 9. 5. 2006,
pod opr. št. Dn 33928/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
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– pogodbe št. 11108 z dne 6. 8. 1966,
sklenjene med SPG Stavbenik Izola, ki ga
zastopa v.d. direktorja Milan Besednjak, kot
prodajalcem in Ajdič Francem, Posavskega
14, Ljubljana, kot kupcem, za garažo tipa
tripleks ob Glavarjevi ulici na parc. št. 58,
k.o. Kapucinsko predmestje,
– pogodbe z dne 1. 3. 1979, sklenjene
med Ajdič Francem, Posavskega 14, Ljubljana, kot prodajalcem in Voga Alojzem ter
Frančiško, Ulica Narodne zaščite 13, Ljubljana, kot kupcema, za garažo tipa tripleks
ob Glavarjevi ulici, Ljubljana, na parc. št. 58,
k.o. Kapucinsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2006
Dn 6145/2006
Os-29341/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milice Džino, Šarhova ul. 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z
identifikatorjem 57.E, vpisanem v podvložek št. 1471/57, katastrska občina Brinje
I, pod opr. št. Dn 6145/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe, sklenjene
med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Bežigrad
in kupovalko Milko Drekalovič, Šarhova ul.
34, Ljubljana, o prodaji stanovanja št. 57, v
Šarhovi ul. 34, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2006
Dn 24805/2002
Os-29344/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dominika Selana, Zvezda 18, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnik Drago Čučnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 11 v 2. nadstropju, na naslovu Zvezda 18, Ljubljana, z identifikatorjem
11.E, vpisanem v podvložek št. 1844/11,
katastrska občina Šentvid nad Ljubljano,
pod opr. št. Dn 24805/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupne pogodbe št. 3206/64 z dne 30. 6.
1965, ki je bila sklenjena med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana
in prvim kupcem Kuručević Ilijo, roj. 23. 8.
1936, Moše Pijade 32, Ljubljana, za stanovanje št. 11, v 2. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Zvezda 18, Ljubljana, z
identifikatorjem 11.E, vpisanem v podvložku
št. 1844/11, k.o. Šentvid nad Ljubljano,
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– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 9.
1982, ki sta jo sklenila prodajalec Kuručević
Ilija, roj. 23. 8. 1936, Zvezda 18, Ljubljana in
kupec Logar Karel, roj. 3. 11. 1943, Medno
19, za stanovanje št. 11, v 2. nadstropju stanovanjskega objekta Zvezda 18, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnemu sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2006
Dn 21667/2001
Os-29346/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kurenta Cirila ml., Cesta v Kresnice 19, Podgrad, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aleš
Malavašič, Zaloška c. 269, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parcelo št. 2773/3, vpisano v vl. št.
945, katastrska občina Volavlje, pod opr. št.
Dn 21667/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 28. 3. 2001, ki sta
jo sklenila darovalec Kurent Ciril, roj. 1. 7.
1931, stan. Gaberje 20, Ljubljana - Zalog
in obdarjenec Kurent Ciril, roj. 4. 12. 1961,
stan. Gaberje 20, Ljubljana - Zalog, za zemljišče parc. št. 2773/3, vpisani v vložku št.
945, k.o. Volavlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2006
Dn 10027/2004
Os-29347/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milke
Ivanič, Rusjanov trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Manca Vrečar, direktorica Otium d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 1265.E, vpisanem v podvložek št.
2039/126, katastrska občina Slape, pod opr.
št. Dn 10027/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 010940//86 z
dne 18. 9. 1986, sklenjene med Gradbeno
industrijskim podjetjem Pionir Novo mesto
(kot prodajalcem) in Djordjevič Zlatomirom,
roj. 7. 4. 1955 ter Djordjevič Leno, roj. 16. 5.
1955 (kot kupcema), za stanovanje št. 126,
Rusjanov trg 1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2006

Dn 37763/2004
Os-29349/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Nestorja in Roze Maksimović, oba Preglov trg
12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 23, na
naslovu Preglov trg 12, Ljubljana, z identifikatorjem 23.E, vpisanem v odvložku št.
1592/23, katastrska občina Moste, pod opr.
št. Dn 37763/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. 145/83 z
dne 24. 5. 1983, ki sta jo sklenila pooblaščeni investitor Zavod za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6,
ki ga zastopa direktor Slavko Bajt in soinvestitorja Nestor Maksimovič, roj. 1952 in Rozika Pulko Maksimovič, roj. 1956, Ljubljana
Polje, Cesta V/7, za stanovanje št. 23, v 2.
nadstropju stanovanjskega objekta Ar-17, v
soseski MS 4/5 Fužine,
– dodatka k soinvestitorski pogodbi št.
145/83 z dne 10. 8. 1984, ki sta ga sklenila Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga
zastopa direktor Slavko Bajt in Nestor Maksimovič, roj. 1952 ter Rozika Pulko Maksimovič, roj. 1956, Ljubljana Polje, Cesta
V/7, za stanovanje št. 23, v 2. nadstropju
stanovanjskega objekta Ar-17, v soseski
MS 4/5 Fužine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnemu sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2006
Dn 6317/2005
Os-30095/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Tomaža Gerdina, Črtomirova ulica 29, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje številka 15
v 3. nadstropju, Črtomirova ulica 29, Ljubljana, z identifikatorjem 115.E, vpisanem
v podvložek številka 3670/35, v katastrski
občini Bežigrad, dne 13. 9. 2006, pod opr.
št. Dn 6317/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 10. 11. 1966, sklenjene med Giposs, Celovška 87, Ljubljana, kot
prodajalcem in Gerdin Bogomirom, kot kupcem, za dvosobno stanovanje (sedaj vpisano v podvl. št. 367/35, k.o. Bežigrad).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnemu sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2006
Dn 14756/1998
Os-30910/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Trgovine Cekarček,
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Mici Udir s.p., Viška 45, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Primož Cagnar iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini parc. št. 1081/2, k.o. Vič, dne 1. 9.
2006, pod opr. št. Dn 14756/1998, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 9.
1979, sklenjene med Poropat Mirkom in
podjetjem Agrariacoop d.d., Zagreb, za
nepremičnino št. 1081, k.o. Vič, do deleža
94/1000 – poslovni prostor v zgradbi Viška
cesta 45, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7.
1998, sklenjene med Agrariacoop, dioničko
društvo za proizvodnjo, unutranju i vanjsku
trgovino, Zagreb, Frankopanska 16 in Trgovino Cekarček, Mici Udir s.p., Viška 45,
Ljubljana, za nepremičnino parc. št. 1081/2,
k.o. Vič, do deleža 84/1000.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnemu sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2006
Dn 22554/2004
Os-30912/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Eme Schlamberger, Kajuhova 34a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje Kajuhova ulica 34/A, Ljubljana,
z identifikatorjem 23.E, klet Kajuhova ulica
34/A, Ljubljana, z identifikatorjem 34.E, obe
nepremičnini vpisani v podvložku številka
1676/12, v katastrski občini Moste, dne
19. 9. 2006, pod opr. št. Dn 22554/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji stanovanja št.
201/91, stanovanje na naslovu Kajuhova
ulica 34/A, Ljubljana, identifikator 23.E in
klet z identifikatorjem 24.E, vpisano v podvložku št. 1676/12, katastrska občina Moste,
sklenjene med strankama Občina Ljubljana
Moste Polje, kot prodajalcem ter Koprivec
Karlom in Koprivec Senado, kot kupcema,
sklenjena dne 8. 11. 1991,
– menjalne pogodbe z dne 28. 10. 1992,
za stanovanje na naslovu Kajuhova ulica
34/A, Ljubljana, identifikator 23.E in klet z
identifikatorjem 24.E, vpisano v podvložku
št. 1676/12, katastrska občina Moste, sklenjene med Fehimom Kozarjem in Sulejmanom Zahirovičem, kot prvopogodbeni stranki
ter Karlom Koprivcem in Senado Koprivec,
kot drugopogodbeni stranki.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnemu sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2006
Dn 12806/2002
Os-31289/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni za-

devi predlagatelja Saša Stojanova, Šišenska
ulica 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino z ident. 1739-00849/020
v izmeri 65,71 m2 in nepremičnino z ident.
1739-00849/021 v izmeri 2,58 m2, stoječi na
parc. št. 505/8, k.o. Zgornja Šiška, dne 5. 9.
2006, pod opr. št. 12806/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o odplačnem prenosu pravice trajnega razpolaganja, uporabe in
uživanja na posameznem delu stavbe, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine
Ljubljana - Center, Kersnikova 6, Ljubljano in
Velkavrh Marijo, Šišenska 3-a/IV, Ljubljana,
za stanovanje – dvoinpolsobno stanovanje
št. 29/IV. nad. v izmeri 67,54 m2, na parc. št.
505/8, k.o. Zgornja Šiška, z dne 9. 1. 1968,
št. 05/2-K-34/10.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnemu sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2006
Dn 15655/2006
Os-31291/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Lare Janežič, Šišenska cesta 19, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje številka 13/III,
Šišenska cesta 19, Ljubljana, z identifikatorjem 13.E, vpisanem v podvložek številka
4565/13, v katastrski občini Zgornja Šiška,
dne 14. 9. 2006, pod opr. št. 15655/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 2. 3. 1981, sklenjene med
Schlegel Zoro, Šišenska 19, Ljubljana, kot
kupovalko in neznanim prodajalcem, za stanovanje št. 13, ki leži v 3. nadstropju desno,
na naslovu Šišenska 19, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnemu sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2006
Dn 8284/2006
Os-31292/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Terčelj Bojane, Brodarjev trg 3, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ljubljana, Lili Novy 34, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 35, Brodarjev trg 3, Ljubljana, z identifikatorjem 35.E, vpisanem v podvložek
številka 1479/35, v katastrski občini Moste,
dne 16. 10. 2006, pod opr. št. 8284/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 4/5 665/81 z dne 28. 12. 1981
in aneksa št. MS 4/5 665/81 z dne 28. 12.
1981, sklenjena med Staninvest Ljubljana,
Kersnikova 6, Ljubljana in Terčelj Edvardom,
Tržaška 39, Ljubljana ter Terčelj Bojano, Đakovičeva 12, Ljubljana, za stanovanje št. 35,
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v 3. nadstropju (sedaj vpisano v podvl. št.
1479/35, k.o. Moste).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnemu sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2006
Dn 33755/2004
Os-31501/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Judite Dragar, Ulica
Marije Mlinar 15, Ljubljana, ki jo zastopa
Ila Zupančič, odvetnica iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za lokal številka a3/1
v kleti v izmeri 41,25 m2, vpisan v podvl. št.
E 19/B4, k.o. Dravlje, dne 16. 10. 2006, pod
opr. št. Dn 33755/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 100-71/82-92 z
dne 6. 7. 1992 in dodatka št. 1 z dne 30. 5.
2003, sklenjene med ING Inženiring, Celovška 136, Ljubljana in Dragar Judito, Ulica
Marije Mlinar 15, Ljubljana, za lokal št. a3/1,
v kletni etaži v objektu Tržnica Koseze.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnemu sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2006
Dn 1062/2006
Os-18933/06
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Vladimirja Jermana, Novi svet 5A, Logatec,
ki ga zastopa notarka Meta Zupančič iz Ljubljane, Linhartova c. 13, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 13. 7. 1993, sklenjene med prodajalcem Markom Mariničem,
Spodnje Gorje 45, Zgornje Gorje in kupcem
Vladimirjem Jermanom, Kranj, Franca Rozmana Staneta 1, za nepremičnino parc. št.
852/2, vpisano v vložku št. 344, k.o. Novi
svet in 1/2 parc. št. 852/4, vpisano v vložku
št. 357, k.o. Novi svet.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Vladimirja Jermana, roj. 14. 9. 1949,
Novi svet 5A, Logatec, na podlagi navedene
kupne pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbija pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 26. 6. 2006

Amortizacije
N 61/2006
Os-33701/06
Na predlog KS2 Naložbe, d.d., Dunajska 9, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
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Igor Lah, je uveden postopek za amortizacijo listin – dolgoročnih potrdil o vlogi:
DPV/XV-T-5019117 za znesek 50.000 SIT,
DPV/XV-T-5019125 za znesek 50.000 SIT,
DPV/XV-T-5019133 za znesek 50.000 SIT,
DPV/XV-T-5019141 za znesek 50.000 SIT,
DPV/XV-T-5019150 za znesek 50.000 SIT in
DPV/XV-T-5019168 za znesek 50.000 SIT.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Če listine v priglasitvenem roku ne bodo
predložene oziroma ne bo ugovora zoper
razveljavitev, bo sodišče listine razveljavilo.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 11. 2006
N 62/2006
Os-33735/06
Na predlog Holding IMV, Upravljanje
naložb in storitev d.d. Ljubljana, je bil pri
tukajšnjem sodišču uveden postopek za
razveljavitev vrednostnih listin, to je 5 dolgoročnih potrdil, in sicer serijska številka
DPV/XV-T 5019060, DPV/XV-T 5019079,
DPV/XV-T 5019087, DPV/XV-T 5019095
in DPV/XV-T 5019109, in sicer za vsako
dolgoročno potrdilo za znesek 50.000 SIT,
skupaj torej 250.000 SIT, ki jih je izdala
Banka Celje d.d.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 11. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 36/2006
Os-33439/06
Prvotoženi stranki Viktoriji Renko, neznanega bivališča v Argentini in drugotoženi stranki Božici Nedeljkovič roj. Mijatovič,
neznanega bivališča v BiH, se na predlog
tožeče stranke postavi začasno zastopnico,
notarko Sonjo Železnik iz Ilirske Bistrice,
Bazoviška 3.
O postavitvi začasne zastopnice obvesti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Sodišče izda oglas, ki se objavi tudi na
sodni deski sodišča.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, od dne izdaje
predmetnega sklepa pa vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler CSD ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 21. 11. 2006
P 214/2006
Os-32758/06
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 214/2006 z dne 10. 11. 2006, toženi stranki Slobodanu Jovanovu, neznanega bivališča, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Bredo Demšar, Pristaniška 8,
Koper.
Začasna zastopnica je bila postavljena
na podlagi prvega odstavka, v zvezi s 4.
točko drugega odstavka 82. člena ZPP, ki
določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke
neznano, pa tožena stranka nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo toženo stranko
zastopala 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 10. 11. 2006
I 2000/14417
Os-33479/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Elizabeti Žgajnar, v izvršilni zadevi
upnika SI.mobil d.d., Šmartinska 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz
Kranja, zoper dolžnika Trček Jurija, Žorgova
73, Ljubljana, zaradi izterjave 161.940 SIT s
pp, dne 5. 10. 2006 sklenilo:
razreši se s sklepom z dne 10. 10. 2002
postavljeni začasni zastopnik dolžnika, odvetnik Breznik Dejan, Obrežna steza 2 iz
Ljubljane.
Za začasnega zastopnika dolžnika Jurija Trčka se na podlagi 82. člena Zakona o
pravdnem postopku postavi odvetnika Poljanšek Alojza, Dalmatinova 4, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2006
I 1998/07283
Os-33482/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Elizabeti Žgajnar, v izvršilni zadevi
upnika VVZ Mojca Ljubljana, Levičnikova
11, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Lado Arčon
iz Ljubljane, zoper dolžnika Dolinar Vitomira,
Balinarska pot 14, Ljubljana - Polje, zaradi
izterjave 448.224,50 SIT s pp, dne 5. 10.
2006 sklenilo:
dolžniku Dolinar Vitomirju se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska cesta
55c, iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2006
P 266/2005
Os-32838/05
Okrajno sodišče na Ptuju je v skladu s
peto točko 82. člena Zakona o pravdnem
postopku tožencu Matjažu Grdini v pravdni
zadevi, ki se vodi pod opr. št. P 266/2002,
zaradi plačila preživnine, s sklepom z dne
11. 10. 2005, postavilo začasno zastopnico
odv. Evo Janc.
Zastopnica bo zastopala toženca v navedenem pravdnem postopku vse do takrat, dokler toženec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 11. 10. 2005
In 1993/00019
Os-32475/06
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom
z dne 13. 10. 2006, dolžnici Ani Wenzler,
neznanega bivališča, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Karmen Orter Divjak,
Žalskega tabora 1, Žalec.
Začasna zastopnica je bila postavljena
na podlagi prvega odstavka, v zvezi s 4.

točko drugega odstavka 82. člena ZPP in
v zvezi s 15. členom ZIZ, ki določa, da
sodišče postavi začasnega zastopnika, če
je prebivališče tožene stranke (analogno
dolžnice) neznano, pa tožena stranka nima
pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo dolžnico zastopala v postopku vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 13. 10. 2006

Oklici dedičem
D 265/2003
Os-28781/06
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Francu Strniši, roj. 13. 10. 1941, umrlem 10. 2. 2003,
nazadnje stanujočem Tavčarjeva ulica 7,
Kranj, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato nastopi zakonito dedovanje. Ker sodišče ne
ve, ali je kaj dedičev I. (otroci), II. (starši in
bratje ter sestre zapustnika) in III. dednega
reda (babice in dedki zapustnika oziroma
njihovi potomci), sodišče na podlagi drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 10. 2006
D 750/2005
Os-28782/06
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Ani Slapničar,
roj. 27. 7. 1912, umrli 24. 6. 2001, nazadnje
stanujoči Suha pri Predosljah 26, Kranj, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato
nastopi zakonito dedovanje. Edina zapustničina sestra Frančiška Slapničar je umrla za
zapustnico in ni zapustila potomcev. Ker
sodišču podatki o dedičih tretjega dednega
reda (dedih in babicah pokojne oziroma njihovih potomcih) niso znani, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 10. 2006
II D 739/2004
Os-17977/06
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Bizjak Francu, sinu Jožefa in Alojzije, roj.
23. 10. 1924, državljanu Republike Slovenije, poročenem, nazadnje stan. v Mariboru,
Ul. kneza Koclja 35, ki je umrl 13. 8. 2008.
Kot dediči II. dednega reda so k dedovanju poklicani zap. vdova Etelka Bizjak,
sestre Marija Likar, Lojzka Soban, Roza Morandini in Joža Bizjak, bratje Bogomir Bizjak,
Ivan Bizjak in Marjan Bizjak ter nečaki Milena Podobnik, Jože Bizjak in Franc Bizjak.
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Zapustnik je imel še brata Rudolfa (Viktorja) Bizjaka, roj. 24. 2. 1931, ki živi nekje v
Franciji. Naslov dediča ni znan.
Pozivamo Rudolfa (Viktorja) Bizjaka, roj.
24. 2. 1931, naj se v enem letu od objave
tega oklica priglasi Okrajnemu sodišču v
Mariboru.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 6. 2006
D 410/2005
Os-32296/06
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pok. Štumberger
Marti, roj. Vuzem, rojeni 1. 8. 1948, nazadnje stalno stanujoči Babna Reka 19, umrli
dne 6. 10. 2005, v skladu s 130/1 in 2 členom Zakona o dedovanju (v nadaljevanju:
ZD) ter 131/1 členom ZD, dne 6. 3. 2006
sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Štumberger Marti, naj se
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Štumberger Marti se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Štumberger Marti se postavi Ireno
Peer, delavko tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 6. 3. 2006

Oklici pogrešanih
N 3/2006
Os-32756/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Šuligoj Izidorja,
Grgarske Ravne 82, Grgar, ki ga zastopa
odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice, zoper
nasprotnega udeleženca Markič Mihaela,
zaradi predloga za razglasitev pogrešanega za mrtvega, izven naroka, dne 18. 7.
2006 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnemu udeležencu Markič Mihaelu
postavi začasno zastopnico, odv. Jeleno
Trunkl iz Nove Gorice, katera bo udeleženca zastopala v nepravdni zadevi N 3/2006
pred sodiščem, vse dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 11. 2006
N 35/2006
Os-33472/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Tenuta Elde, Opatje selo 51, Miren, ki jo zastopa odvetnica
Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek o
razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer Gorjan Aleksandra od Mihaela, roj. 9. 1.
1907 v Opatjem selu, ki ga zastopa skrbnica
odv. Jelena Trunkl iz Nove Gorice, Kidričeva ul. 11.
O pogrešanem razen izpiska iz matičnega registra o rojstvu ne obstaja noben drug
dokument.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Gorjan Alek

sandra, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 11. 2006
N 31/2006
Os-33473/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Uršič Iva, Miren 227,
ki ga zastopa odvetnica Tanja Marušič iz
Nove Gorice, postopek za razglasitev pogrešanega za mrtvega, in sicer Uršič Lourenca Filipa, pokojnega Lourenca, roj. 31. 7.
1903 v Mirnu, ki ga zastopa skrbnik Ožbot
Stanislav, Miren 168 M, Miren.
O pogrešanem razen izpiska iz matičnega registra o rojstvu, ne obstaja noben drug
dokument.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Uršič Lourenca Filipa, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 11. 2006
N 30/2006
Os-32474/06
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi razglasitve pogrešanega
Franko Jurija za mrtvega, izdaja naslednji
oklic:
poziva se Franko Jurij, neznanega datuma rojstva in smrti, nazadnje stanujoč Gorenje Vrhpolje 32, Šentjernej, sedaj stanujoč
neznano kje, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za poseben primer
Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku 3 mesecev od dneva objave
tega oklica.
Po preteku trimesečnega roka bo postopek razglasitve pogrešanega za mrtvega
zaključilo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 11. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2295/2006
Rg-33733/06
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Export-Import Banko pro
izvodnja in storitve, d.o.o., Spodnja Rečica 56, Rečica, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne
16. 11. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Banko Frančiški in Banko Jožetu, oba
Spodnja Rečica 56, Rečica, 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
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sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 11. 2006
Srg 1509/2006
Rg-27547/06
Družba Final dom, zaključna dela v
gradbeništvu, d.o.o., s sedežem Šutna
93, 4209 Žabnica, vpisana na reg. vl. št.
1/06454/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostali
obveznosti družbe upnikom prevzame Gašperlin Drago, Šutna 93, 4209 Žabnica.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 9. 2006
Srg 2006/01774
Rg-33702/06
Družba LO-COM, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., s sedežem Novi
svet 7, Škofja Loka, vpisana na reg. vl.
št. 1/02577/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Grahek Pavla in Grahek Stane,
oba Novi svet 7, Škofja Loka.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 11. 2006
Srg 12031/2006
Rg-32858/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe EM - KU podjetje
za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 81, Ljubljana, objavlja sklep:
družba EM - KU podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska
ceta 81, reg. št. vl. 1/20692/00, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 20. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kupec Milivoj, Podlubnik
299, Škofja Loka, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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
Srg 12032/2006
Rg-33431/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Ando center, družba za nove vizije, d.o.o., Slovenska
cesta 9b, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Ando center, družba za nove
vizije, d.o.o., Slovenska cesta 9b, Ljub
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ljana, reg. št. vl. 1/32553/00, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 23. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Možina Andrej in Možina
Stanislav, oba Slovenska cesta 9b, 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
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 17. 11. 2006
Srg 12103/2006
Rg-33432/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe A. Turk in drugi
trgovina in posredništvo, d.n.o., Ljubljana,
Preglov trg 2, objavlja sklep:
družba A. Turk in drugi trgovina in posredništvo, d.n.o., Ljubljana, Preglov trg
2, reg. št. vl. 1/24868/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z
dne 24. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Surina Tomaž in Turk
Anica, oba Preglov trg 2, 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
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 17. 11. 2006
Srg 12298/2006
Rg-33433/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Majprint – Košak in Košak, družba za trgovino in storitve,
d.n.o., Linhartova ulica 15, Vir, Domžale,
objavlja sklep:
družba Majprint - Košak in Košak,
družba za trgovino in storitve, d.n.o.,
Linhartova ulica 15, Vir, Domžale, reg.
št. vl. 1/41180/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 26. 10.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Košak Marjan in Košak
Vesna, oba Linhartova ulica 15, Vir, Domžale, 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
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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 17. 11. 2006
Srg 12314/2006
Rg-33435/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe IUS Miro Mrak &
Co. Podjetje za pravno, poslovno svetovanje in storitve d.n.o., Erbežnikova ulica 20,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba IUS Biro Mrak & Co. Podjetje za
pravno, poslovno svetovanje in storitve
d.n.o., Erbežnikova ulica 20, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/39414/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
26. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Šubašič Slavica, Ul. Slavka Gruma 54, Novo mesto in Mrak Marija,
Jakčeva ul. 2, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Gaudeamus d.o.o., Gosposvetska
cesta 86, Maribor, štampiljko okrogle
oblike z napisom Gaudeamus d.o.o.
Gosposvetska cesta 86, 2000 Maribor, št.
1. gnn-244208
Občina Oplotnica, Grajska cesta 1,
2317 Oplotnica, pečat okrogle oblike, premera 2 cm. V zunanjem krogu na zgornji
polovici je napis: Občina Oplotnica in v
notranjem krogu na spodnji polovici napis:
UPRAVA. V sredini pečata je grb občine.
Ob-34264/06

Priglasitvene liste preklicujejo
MEDITRADE
d.o.o.,
Središka
21, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
013224/3028/00-36/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnn-244108
Skušek Henrik Bojan s.p., Dobliče
18, Črnomelj, obrtno dovoljenje, št.
015499/0401/00-15/1995 – reprezentativno,
izdano dne 6. 3. 1995. gnk-244186

Potne listine preklicujejo
Antolič Klaudija, Ljubljanska cesta 039,
Šmarje – Sap, potni list, št. P00680091,
izdala UE Grosuplje. gnk-244136

va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2006
Srg 12595/2006
Rg-33896/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Fabiani &
Fabiani družba za storitve in trgovino d.o.o.,
Ljubljana, Gestrinova 7, objavlja sklep:
družba Fabiani & Fabiani družba
za storitve in trgovino d.o.o., Ljubljana, Gestrinova 7, Ljubljana, reg. št. vl.
1/06310/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 9. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Klemenc Zoran, Gestrinova
7, 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
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2006

Božić Snježana, Partizanski trg 021,
Metlika, potni list, št. P00835528, izdala UE
Metlika. gng-244140
Bračič Nežika, Celestrina 017, Malečnik,
potni list, št. P00726690, izdala UE Maribor.
gnm-244134
Brajović Žarko, Šišenska cesta 005,
Ljubljana, potni list, št. P00245666, izdala
UE Ljubljana. gnd-244043
Butala Danica, Lokve 003, Črnomelj,
potni list, št. P00886121, izdala UE
Črnomelj. gnj-244037
Butala Jožef, Lokve 003, Črnomelj, potni list, št. P00839460, izdala UE Črnomelj.
gnp-244031
Ferš Miha, Ohonica 004A, Borovnica,
potni list, št. P00837232, izdala UE Vrhnika.
gnf-244041
Golčer Damjan, Ulica pri izviru 006A,
Slovenske Konjice, potni list, št. P00013227,
izdala UE Slovenske Konjice. gnr-244354
Ham Katarinalarisa, Malija 059C, Izola
– Isola d'Istria, potni list, št. P00365886,
izdala UE MNZ. gnu-244151
Hladnik Pavel, Smokuč 001B, Žirovnica,
potni list, št. P00096351, izdala UE Jesenice.
gnn-244133
Hrvatin Bojana, Poštelska ulica 012,
Maribor, potni list, št. P00794802, izdala UE
Maribor. gnq-244030
Kenda Maja, Videm 050, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. P00011328, izdala UE Ljubljana.
gnf-244141
Kladnik Ivo, Spodnje Palovče 005,
Kamnik, potni list, št. P00201573, izdala UE
Kamnik. gnc-244044
Kopi Branko, Lužiško-srbska ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. P00274511, izdala
UE Vrhnika. gnb-244145
Kotnik Valerija, Mejna ulica 013, Orehova
vas, potni list, št. P00792935, izdala UE
Maribor. gnx-244348
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Kovačič Art, Klunova ulica 011, Ljubljana,
potni list, št. P00373290, izdala UE Ljubljana.
gnz-244146
Kukovec Elizabeta, Lešnica 003, Ormož,
potni list, št. P00443093, izdala UE Ormož.
gne-244042
Kuzmanović Cvijo, Cesta v Pečale 042,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00069701,
izdala UE Ljubljana. gnh-244139
Lebar Anica, Partizanska cesta 017,
Moravče, potni list, št. P00822752, izdala
UE Domžale. gnw-244349
Marič Anton, Agrokombinatska cesta
019, Ljubljana, potni list, št. P00127327,
izdala UE Ljubljana. gns-244153
Mavretič Sabina, Levarjeva ulica 057,
Ljubljana, potni list, št. P00996088, izdala
UE MNZ. gnl-244035
Miglič Irisaziza, Bezena 044, Ruše,
potni list, št. P00966155, izdala UE Ruše.
gnh-244039
Mihajlović Sanja, Ulica Šercerjeve brigade
005, Maribor, potni list, št. P01020138,
izdala UE Maribor. gny-244347
Miklavčič Vinko, LIGNIERES, 42
GRANDE RUE 18160 LIGNIERES,
potni list, št. P01190499, izdala UE MZZ.
gng-244040
Mohorič Stanko, Bukovica 010, Selca,
potni list, št. P00899190, izdala UE Škofja
Loka. gnz-244346
Mrkun Aleš, Brodarjev trg 006, Ljubljana,
potni list, št. P00345745, izdala UE Ljubljana.
gnu-244351
Mušić Danijel, Celovška cesta 050,
Ljubljana, potni list, št. P00826857, izdala
UE Ljubljana. gnq-244355
Novinc Ana, Goričane 011B, Medvode,
potni list, št. P00887986, izdala UE
Ljubljana. gnw-244149
Novinc Darja, Goričane 011B, Medvode,
potni list, št. P00887744, izdala UE Ljubljana.
gnx-244148
Pilih Klemenaleš, Pod lipami 034, Celje,
potni list, št. P00236709, izdala UE Celje.
gne-244142
Pišek Andrej, Industrijska ulica 008,
Ruše, potni list, št. P00450632, izdala UE
Ruše. gni-244038
Podvršič Ana, Taborska cesta 002A,
Grosuplje, potni list, št. P00293941, izdala
UE Grosuplje. gno-244032
Poženel Blaž, Ostrovrharjeva ulica 003,
Medvode, potni list, št. P00307830, izdala
UE MNZ. gnk-244036
Praznik
Matjaž,
Robindvor
114,
Dravograd, potni list, št. P00117291, izdala
UE Dravograd. gnd-244143
Pružek Roman, Obrežje 010H, Jesenice
na Dolenjskem, potni list, št. P00865360,
izdala UE Brežice. gno-244132
Rechberger Nina, Prešernova cesta 021,
Oplotnica, potni list, št. P00967091, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnc-244144
Riedrich Silvia, Krčevina pri Vurbergu
036A, Ptuj, potni list, št. P00934363, izdala
UE MZZ. gnt-244352
Roblek Branko, Kuratova ulica 004,
Kranj, potni list, št. P00007111, izdala UE
Kranj. gnr-244029
Sadovnik Milan, Betnavska cesta 008,
Maribor, potni list, št. P00550026, izdala UE
Maribor. gnp-244131
Salija Haris, Kolodvorska cesta 001A,
Postojna, potni list, št. P00599796, izdala
UE Postojna. gnm-244034
Semolič Tina, Cesta vstaje 078, Ljubljana
– Šmartno, potni list, št. P00703404, izdala
UE Ljubljana. gnv-244350

Sešel Martina, Kidričeva cesta 043,
Velenje, potni list, št. P00487418, izdala UE
Velenje. gnl-244135
Skopec Rado, Društvena ulica 002,
Ljubljana, potni list, št. P00772807, izdala
UE Ljubljana. gni-244138
Škrinjar Stanislav, Turški Vrh 014, Zavrč,
potni list, št. P00977680, izdala UE Ptuj.
gnn-244033
Šuklje Borut, Malija 059C, Izola – Isola
d'Istria, potni list, št. P00000006, izdala UE
MNZ. gnt-244152
Šuklje Borut, Malija 059C, Izola – Isola
d'Istria, potni list, št. D00005202, izdala UE
MZZ. gns-244353
Tanacek Stanislav, Zelenica 012, Tržič,
potni list, št. P00433740, izdala UE Tržič.
gny-244147
Torkar Brina, Cesta revolucije 008,
Jesenice, potni list, št. P00871262, izdala
UE Jesenice. gnj-244137
Žvan Meta, Čebelarska ulica 026,
Ljubljana, potni list, št. P00534728, izdala
UE Ljubljana. gnv-244150

Osebne izkaznice preklicujejo
Abulnar Franci, Moravška gora 9,
Litija, osebno izkaznico, št. 000157271.
gnm-244259
Ahmetaj Habib, Adamičeva cesta 41A,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001276727.
gnc-244244
Andree Marija, Šifrerjeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001113602.
gnv-244325
Anželj Marija, Plevančeva ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000140321.
gns-244253
Batagelj Andreja, Vrtovin 10, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001047098.
gnj-244187
Beraja Eugenija, Herbesteinova ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001966535.
gnd-244343
Bezenšek Matejka, Lackova cesta 124,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001572339.
gng-244265
Blažič Jožef, Vojkova cesta 107 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001386149.
gnl-244185
Bogdanović
Nenad,
Prisoje
58,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 001739946.
gnl-244310
Boruta Ervin, Vrbanska cesta 28 B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001040425.
gnd-244268
Božek Stjepan, Cesta zmage 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000475897.
gnq-244280
Božič Robert, Podgrad 3 F, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000986667.
gnm-244209
Božić Marijan, Miklošičeva cesta 15/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000024686.
gnr-244329
Bračič Nežika, Pohorska ulica 21B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001140852.
gns-244278
Brumen Erika, Škofjeloška cesta 26,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001488814.
gne-243992
Butala Danica, Lokve 3, Črnomelj, osebno
izkaznico, št. 001670548. gne-244296
Butala Jožef, Lokve 3, Črnomelj, osebno
izkaznico, št. 001583095. gny-244297
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Cirman Nada, Dvorni trg 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000326234.
gnd-244318
Debevec Tadej, Reška cesta 6A,
Prestranek,
osebno
izkaznico,
št.
001166699. gnb-244120
Deržič Ana, Rigonce 18, Brežice, osebno
izkaznico, št. 000601165. gns-244003
Diemat Tadej, Slovenska ulica 22,
Sv.trojica v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 001862829. gng-244190
Dobrić Kristina, Kolodvorska ulica 24,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000334494. gnr-244279
Dovč Mihael, Trška njiva 47, Žužemberk,
osebno
izkaznico,
št.
000133539.
gnb-244170
Dremelj Jožefa, Stražarjeva ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001516796.
gns-244328
Drugovič Marinka, Loče 20, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000609094.
gnr-244004
Ekselenski Zdenka, Zgornji Jakobski
Dol 66A, Pesnica pri Mariboru, osebno
izkaznico, št. 001462251. gnt-244202
Elezović Almina, Celovška cesta 269,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000122375.
gnq-244255
Farkaš Anica, Kresnice 145, Kresnice,
osebno
izkaznico,
št.
001178836.
gnj-244262
Farkaš
Karmen,
Kresnice
145,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 001178816.
gno-244257
Farkaš
Karmen,
Kresnice
145,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 001178782.
gnn-244258
Ficko Branko, Murska ulica 4, Radenci,
osebno
izkaznico,
št.
001897193.
gnv-244000
Fideršek Matejka, Klemenčičeva ulica
3, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000917619. gnz-244171
Fijan Igor, Goriška ulica 16, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001934553.
gni-244263
Godnič Samo, Komen 101, Komen,
osebno
izkaznico,
št.
000805946.
gnu-244001
Gorjanc Tadeja, Šalek 93, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001376420.
gnj-244312
Gorlov Aljoša, Šalek 93, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001261435. gni-244313
Gošnik Martin, Breg pri Konjicah 33,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001473125. gnu-244026
Gradišek Marija, Kregarjevo 14,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001900502.
gnn-244233
Grašič Nataša, Steletova cesta 21,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001909805.
gnm-244234
Grobelšek Jurij, Center 8, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000354015.
gnn-244308
Habič Mateja, Linhartova cesta 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000248539.
gnk-244336
Hasanović Adnan, Na postajo 50, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001066210.
gnp-244331
Horvat Robert, Župančičeva ulica 6,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001256758. gnz-244221
Horvatič Ivica, Kapca, Spodnja ulica 5,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001493562. gny-244022
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Hrovatin Lidija, Prvomajska ulica
18, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000861835. gnh-244289
Iršič Karel, Bezina 6 C, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001303417.
gns-244028
Jančič Miha, Vedrijan 54, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001891195.
gnv-244300
Jerebic Ema, Gančani 212, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001454848.
gny-244272
Jerman Olga, Cesta osvobodilne
fronte 36, Trbovlje, osebno izkaznico, št.
000407981. gnv-244200
Jesih Marjetka, Tanča Gora 22, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
0017777942.
gnx-244298
Juričan Mateja, Efenkova cesta 32,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000978693.
gnf-244216
Kandare Anton, Dane 30, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000961308.
gnd-244218
Kandare Marija, Dane 30, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000640591.
gnc-244219
Kastelic Ivan, Drnovo 3/a, Krško, osebno
izkaznico, št. 000280160. gnm-244284
Kersnik Dragica, Delavska ulica 10,
Mojstrana, osebno izkaznico, št. 000381290.
gnp-244231
Kiršner Nikola, Kamna Gorica 87, Kamna
Gorica, osebno izkaznico, št. 000125911.
gnp-244256
Klopčič Borut, Novi log 19/a, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
000376883.
gni-244288
Knez Miran, Vuhred 60, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001307342.
gnc-243994
Kocijančič Valentina, Neblo 47, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001917670.
gnu-244301
Kolarič Dušan, Rabelčja vas 33,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000990667.
gnk-244211
Koren Erna, Metelkova ulica 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000051745.
gnc-244269
Kotnik Kaja, Uršičev štradon 42/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001270041.
gnl-244335
Kralj Aleksander, Žigrova ulica 6,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001287142.
gnt-244252
Krampač Jožef, Lendavske Gorice 500,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000956347. gnw-244024
Kres Frančiška, Zgornji Log 3, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
000682130.
gnl-244260
Križaj Miloš, Kogojeva ulica 16,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000844019. gnm-244309
Krničar Jasmina, Dvorje 93, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000242462. gnb-244295
Kumelj Luka, Ulica Pohorskega bataljona
119/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001796199. gng-244340
Kušar Josipa, Veliki Ločnik 59,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000112337.
gnm-244334
Lelas Marko, Cesta 4. julija 120, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 001579267.
gnc-244119
Lesjak Mario, Kajuhova cesta 12,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001577768.
gng-244215
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Leskovar Iris, Mejna ulica 32, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001923960.
gnf-244066
Lešnik Sergej, Drapšinova ulica 15,
Celje, osebno izkaznico, št. 001653214.
gnq-244305
Ljubijankić Mirza, Rodica Miševa ulica
24, Domžale, osebno izkaznico, št. AH
48196 za tujce. gnv-244225
Maček Boris, Ljubeljska ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000006597.
gnf-244341
Majeršič Ljudmila, Koroška cesta 27,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001466350.
gnr-244204
Marič Anton, Agrokombinatska cesta 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000418539.
gnc-244319
Matjaž Rok, Nova vas 6, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001158924.
gnd-244243
Mavhar Štefanija, Vizore 16, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001698579.
gnr-244304
Medved Dea, Vrbanska cesta 37,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001955960.
gnv-244275
Mernik Brigita, Ločje 1, Celje, osebno
izkaznico, št. 000315400. gnp-244306
Mirt Frančiška, Rožno 5, Krško, osebno
izkaznico, št. 001598667. gnl-244285
Mohar Gradišek Neža, Kregarjevo 14,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001806024.
gno-244232
Mohar Melani, Retje 8, Loški Potok,
osebno
izkaznico,
št.
001827521.
gnp-244006
Mrak Jana, Matjaževa ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001026374.
gny-244322
Mušič Gregor, Nebova 11A, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001659918.
gnz-244271
Novinc Darja, Goričane 11/b, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
001237584.
gng-244315
Ornik Denis, Groharjeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001638653.
gnx-244273
Pajntar Sašo, Dolje 11, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001563530. gnc-244294
Panič Željko, Cesta na Ljubečno 34,
Celje, osebno izkaznico, št. 001922509.
gns-244303
Pečenik Klavdija, Sladkogorska cesta
25, Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 000307451. gnu-244201
Piškur Amalija, Glogovica 26, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000123610.
gne-244242
Pivec Boštjan, Podgorje 15B, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001798369.
gnl-244235
Poličnik Marija, Novo naselje 12, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 000561998.
gnh-244214
Potočnik Zvonimir, Reška ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000335720.
gnj-244337
Praček Alojzij, Obrije 29/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000614311.
gnz-244321
Praznik Nada, Ulica V. prekomorske
brigade 11, Celje, osebno izkaznico, št.
001429808. gno-244307
Pušnik Jasna, Spodnji Slemen 19,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001277377.
gnk-244261

Rajšp Franc, Spodnja Velka 61,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000827021. gnk-244236
Rijavec Irena, Ravnica 5, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001344697.
gnf-244291
Rijavec Rok, Ravnica 5, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001344757.
gne-244292
Roblek Branko, Kuratova ulica 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000237133.
gng-244240
Saksida Simon, Imenje 37, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001487006.
gnl-243985
Salobir Janko, Trobni Dol 39, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000952974.
gne-244267
Skaza Tanja, Selo 17 A, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000341981. gny-244222
Sotošek Slavko, Na otoku 12, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000307949.
gnx-244223
Spasojević Milovan, Rjava cesta 2/B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000526891.
gnh-244339
Stančič Dejan, Ulica Ivana Turšiča 5,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000849504.
gne-244217
Stare Janez, Kocjanova ulica 10,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001407387.
gnh-244239
Sternad Silva, Na zelenici 18, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
000835511.
gnb-244345
Stojkovič Igor, Klemenova ulica 87,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000756007.
gnj-244237
Svetej Anton, Cesta talcev 3, Rače,
osebno
izkaznico,
št.
000753405.
gnr-244229
Svetličič Andraž, Gregorčičeva ulica 41,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001778289.
gne-244117
Svetličič Miha, Gregorčičeva ulica 41,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001778287.
gnd-244118
Šabič Jože, Velika Pirešica 36B,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001700055.
gnp-244281
Šabotić Darinka, Podutiška cesta 147,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000284367.
gni-244338
Šavor Nada, Selo pri Žirovnici 4C,
Žirovnica, osebno izkaznico, št. 001136059.
gnx-243998
Šelekar Marija, Janežičeva cesta 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001755525.
gnu-244326
Šinkovec Katarina Katja, Zgornje
jezersko 130, Zgornje Jezersko, osebno
izkaznico, št. 001409692. gni-244238
Škrbina Anton, Dunajska cesta 146,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000036063.
gnx-244323
Šoško Marija Ana, Mrzlava vas 8,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000590373.
gnk-244286
Špegel Melita, Partizanska pot 15,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001537623. gnb-244270
Štefanič Maja, Ulica Stanka Škalerja 21,
Brežice, osebno izkaznico, št. 002018901.
gnq-244005
Švajger Silva, Levičnikova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000609587.
gno-244332
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Stanislav,
Zelenica
12,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000964475.
gnx-244248
Tomše Živa, Cesta španskih borcev 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000455900.
gnn-244333
Torkar Mitja, Moste 11 I, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 001385704. gnw-243999
Trampuš Taja, Škofjeloška cesta 26,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001488720.
gng-243990
Tratnjek Zlatko, Razlagova ulica
18/a, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001396225. gnw-244274
Traven Pavel, Rožna ulica 7, Idrija,
osebno
izkaznico,
št.
000569975.
gnr-244254
Vaner Tadej, Spodnji trg 33, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 001938266.
gnf-244241
Verdev
Maruška,
Gotovlje
76/c,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001129844.
gno-244282
Vesel David, Podgorska ulica 6,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001151092.
gnw-244299
Vesnaver Luka, Gornji trg 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001669767.
gnt-244327
Vičar Anja, Frankovičeva ulica 4,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001627512.
gnj-244212
Vidmar Majda, Gerbičeva ulica 41/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001019167.
gni-244342
Vitek Petra, Prušnikova ulica 28,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001489167.
gnf-244266
Vrabl Ivana, Star cesta 63/a, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000641852.
gnt-244277
Vrbanić Stjepanv, Nadgoriška cesta 68,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001378050.
gnb-244320
Vrbnjak Terezija, Polhov Gradec 102,
Polhov Gradec, osebno izkaznico, št.
001212505. gny-244247
Wyss Jasmina, Pot na Zajčjo goro 76,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001826795.
gnd-244168
Zakrajšek Špela, Veliki Ločnik 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002020470.
gnw-244324
Zavrl Franc, Kočevska cesta 13,
Dolga vas, Kočevje, osebno izkaznico, št.
000500550. gnt-244002
Zorko Ivan, Dedni Vrh 4, Krško, osebno
izkaznico, št. 000407960. gnn-244283
Zupan Uroš, Ulica Sallaumines 9A,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000418805.
gny-243997
Zupančič Marija, Šmarska cesta 53,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001113685.
gnq-244330
Zych Frančiška, Cesta talcev 8B,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000487667.
gnq-244230
Žalig Maja, Šolska ulica 17, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 001460467.
gnb-244220
Žižek Anton, Velika Polana 202, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 000763684.
gnx-244023
Žvan Meta, Čebelarska ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001266197.
gnf-244316

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Alagič Jusuf, Na otoku 12, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 270280, reg. št.
000015689. gnb-244195
Babič Mateja, Užiška ulica 1, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3003487,
izdala UE Ptuj. gno-243982
Bačar Petra, Livarska ulica 5, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001538279, reg. št. 23484, izdala UE
Kamnik. gnt-244027
Bajt Visam, Ulica borcev NOB 5, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 52574, reg. št. 13884, izdala UE Piran.
gnk-244311
Bavčar Igor, V Murglah 67 C, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S000000004, reg. št. 164051, izdala UE
Ljubljana. gnm-244109
Bogataj Ivan, Gregorčičeva ulica 18,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001747501. gnz-244021
Brajdič Elko, Brezje 12, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001120650, reg. št. 35990, izdala UE Novo
Mesto. gnd-243993
Brglez Darinka, Stopče 20, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S000770514. gnl-244210
Brumen Erika, Škofjeloška cesta 26,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001454564, reg. št. 169399, izdala UE
Ljubljana. gnj-243987
Cankar Darinka, Na Gaju 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002140093, reg. št. 137624, izdala UE
Ljubljana. gni-243988
Copot Miran, Cven 102, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000349961. gnm-244184
Dimec Borut, Močilnikarjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A B BE
C CE G H, št. S000631485, reg. št. 51860,
izdala UE Ljubljana. gnh-244114
Dražič Marko, Kal Koritnica 65,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002195442. gnq-244130
Farkaš Anica, Kresnice 145, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001720105. gnc-244169
Ferš Miha, Ohonica 4A, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
A1BGH, št. S 3037767, izdala UE Vrhnika.
gnv-244125
Fujan Klavdija, Stranska pot I./1C,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1252141, reg. št. 224786, izdala UE
Ljubljana. gnb-244245
Gec Miha, Komen 53, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S002178133.
gnf-244191
Goljevšček Milojka, Osojna pot 8, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI000017373. gnu-244126
Grobelšek Jurij, Center 8, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S000187852. gns-244228
Halilovič Adisa, Gregorčičeva ulica 12,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S000049709. gng-244290
Ham Katarina Larisa, Malija 59 C, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001653449. gns-244128
Horvat Karla, Petanjci 40C, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001898716. gnr-244129
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Hrovatin Marija, Plavje 27, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003014901. gnd-244293
Hukanovič Emil, Clevelandska ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE G H, št. S001287232, reg. št. 205223,
izdala UE Ljubljana. gnx-244098
Islamoski Minur, Partizanska ul. 5,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. SI 56005, izdala UE Piran.
gnu-244276
Ivančič Ivan Štefan, Trg svobode 14,
Kobarid, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S000105363. gne-244167
Jankovič Dolenc Vane, Gorazdova ulica
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002138412, reg. št. 272575, izdala UE
Ljubljana. gno-244107
Jerenec Patrik, Osojnikova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1379899, reg. št. 110005, izdala UE
Maribor. gng-244015
Karasuljić Džemal, Ulica 5. prekomorske
11, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A B
BE C CE D1 D F G H, št. S 1751013.
gnx-244173
Kegelj Peter, Banovci 2A, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C G H, št.
S001783591. gnn-244183
Kiršner Nikola, Kamna Gorica 87, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1303729, reg. št. 26351. gni-244188
Klančar Alojz, Malo Mlačevo 38,
Grosuplje, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 119/2006.
gnl-244085
Konečnik Tomaž, Brilejeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002082717, reg. št. 267259, izdala UE
Ljubljana. gng-244115
Koprivnikar Igor, Železna cesta 10A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002135403, reg. št. 271681, izdala UE
Ljubljana. gnu-244101
Koritnik Maja, Podnanos 91, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3080525, reg. št. 17595, izdala UE
Ajdovščina. gnh-244264
Kovač Marija, Obrezija 8, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001790789.
gnw-244249
Kovačič Marko, Martina Krpana ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3093899, reg. št. 79100, izdala UE
Ljubljana. gnp-244206
Kozmus Matija, Čopova ulica 13,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003052727, reg. št. 23087, izdala UE
Celje. gnx-244198
Kralj Maksimiljan, Šmarje pri Sežani 5B,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001976991. gne-244192
Kramžar Borut, Medno 48 A, LjubljanaŠentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S00209193, reg. št. 117443, izdala UE
Ljubljana. gnl-244110
Krašovec Mitja, Majaronova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003019636, reg. št. 268091, izdala UE
Ljubljana. gnj-244112
Krebs Albin, Savina 45A, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001399330. gne-243996
Krebs Robert, Savina 45A, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001159034. gnf-243995
Kreft Peter, Biserjane 17, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. A B BE
C CE F G H, št. S000979534, reg. št. 4687,
izdala UE Gornja Radgona. gnh-244189
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Krže Tadej, Vrtoče 15 A, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H,
št. S001462823. gnx-244123
Levstek Alojzij, Maršiči 5, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001501650', izdala UE Ribnica.
gnv-244250
Levstek Petra, Petrinci 13, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 884552,
izdala UE Ribnica. gnu-244251
Logar Štefanija, Ulica Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000811981, reg. št. 96027, izdala UE
Ljubčljana. gnf-244116
Marjanović Saša, Preglov trg 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002137828, reg. št. 274197, izdala UE
Ljubljana. gnr-244104
Mastnak Anica, Markovičeva ulica 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S000369507, reg. št. 11110, izdala UE
Maribor. gnn-244008
Matjaz Rok, Nova vas 6, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002212149, reg. št. 31560, izdala UE
Ljubljana. gns-244103
Medved Zmago, Malnarjeva ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001994432, reg. št. 65120, izdala UE
Ljubljana. gnw-244099
Mehle Mihovec Barbka, Ladja 1E,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001873019, reg. št. 125063, izdala UE
Ljubljana. gnh-243989
Menčak Robert, Kettejeva ulica 7,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001154455, reg. št. 17309, izdala UE
Kamnik. gnv-244025
Mladovan Alojz, Šempas 33 G, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S00774453. gnz-244121
Mohar Jože, Ulica Iga Grudna 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001550450, reg. št. 248757, izdala UE
Ljubljana. gnq-244105
Mustedanagić Husein, Prisojna ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002132842, reg. št. 205983, izdala UE
Ljubljana. gni-244113
Novinc Darja, Goričane 11/b, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000139761, reg. št. 115894, izdala UE
Ljubljana. gnh-244314
Otič Ana, Pirnatova ulica 53, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001408593, reg. št. 117799, izdala UE
Maribor. gnb-244020
Pantič Pero, Velika pot 3, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001815652. gny-244122
Pečenik Klavdija, Sladkogorska cesta 25,
Šentilj v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S00050426. gns-244203
Petek Stjepan, Mota 51 D, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001939674. gnu-244176
Petrič Bojan, Ulica Heroja Zidanška 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH A do
50 km/h, št. S001861463, reg. št. 128726.
gnk-244011
Petrič Bojan, Ulica heroja Zidanška 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001861463, reg. št. 128726, izdala UE
Maribor. gne-244017
Petrinja Goran, Petrinje 2, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S002077466. gno-244207
Piškur Amalija, Glogovica 26, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001281904. gnz-244246
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Podgoršek Jernej, Šentrupert 14,
Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2246212, reg. št. 134037, izdala UE
Maribor. gni-244013
Potočnik Zvonimir, Reška ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFG,
št. S000102397, reg. št. 18401, izdala UE
Ljubljana. gnk-244111
Repovš Bojan, Ljubljanska cesta
85, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001847494D, reg. št.
15045, izdala UE Domžale. gnm-244359
Rijavec Irena, Ravnica 5, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000174145. gnw-244124
Salihbašič Alija, Kersnikova ulica 8,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003032362, reg. št. 28095, izdala UE
Celje. gnw-244199
Serec Anton, Satahovci 2, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000046824. gny-244172
Simoniti Veronika, Staničeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001918741, reg. št. 189160, izdala UE
Ljubljana. gnp-244106
Sternad Silva, Na zelenici 18, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1758151, izdala UE Žalec. gno-244007
Stojmenovič Jelena, Žiče 98, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001632632, reg. št. 125228, izdala UE
Slovenske Konjice. gni-244213
Šavor Nada, Selo pri Žirovnici 4C,
Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001424293. gnu-244226
Šimenko Boris, Pobrežje 75, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE F G H,
št. S 2181674. gnw-244174
Šuklje Borut, Malija 59 C, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001653451. gnt-244127
Terzer Svato, Ulica II. prekomorske
brigade 33 F, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. SI000044810, reg.
št. 44259, izdala UE Koper. gny-244097
Todorovič Marija, Kamnica 71, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 646340,
reg. št. 41016, izdala UE Ljubljana.
gnt-244302
Todorovič Milena, Savska cesta 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001419032, reg. št. 236907, izdala UE
Ljubljana. gnv-244100
Ulbl Jerica, Zgornja Voličina 122,
Voličina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2018660, izdala UE Lenart. gnj-244287
Vončina Alen, Ješovec pri Kozjem 18,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S001663943, reg. št. 21595, izdala UE
Celje. gny-244197
Zadravec Silvester, Slamnjak 31,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002060806. gnt-244177
Zupančič Marija, Šmarska cesta 53,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001758650, reg. št. 38331, izdala UE
Ljubljana. gnt-244102

Zavarovalne police preklicujejo
Fekonja Tadej, Ulica Ilija Gregoriča 11,
Maribor, zavarovalno polico, št. 406130718,
izdala zavarovalnica Triglav d.d. m-1439
Jerenec Patrik, Osojnikova 24, Maribor,
zavarovalno polico, št. 360489, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m-1447

Lah Boštjan, Ul. 8. februarja 62, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
AO 909045, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gns-244178
Matjaž Rok, Nova vas 6, Višnja Gora,
zavarovalno polico, št. 410317, izdala
zavarovalnica Tilia. gno-244057
Omatrans d.o.o., Vrbičje 7, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 40 420749, izdala
zavarovalnica Tilia. gnh-244014

Spričevala preklicujejo
Ardela Stojan, Vitovlje 93, Šempas,
spričevalo o končani OŠ Šempas, izdano
leta 1981. gnx-244048
Bjelica Branka, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, indeks, št. 41054273, izdala
Fakulteta za organizacijske vede v Mariboru.
gnp-244356
Caf Davorin, Letonjeva 2, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Bratov Polančič
Maribor, izdano leta 1988. m-1437
Cvetkovič Jasmina, Čepinci 10, Petrovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2001.
gno-244182
Drame Benčina Metka, Loka 128, Loka
pri Žusmu, spričevalo o končani OŠ Šmarje.
gnd-244193
Ferš Marko, Ruške čete 4, Ruše,
spričevalo o končani OŠ Janka Glazerja
Ruše, izdano leta 1988. m-1438
Fink Martina, Cesta 4. julija 62/a, Krško,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Brežice, izdano leta 1998.
gnp-244156
Glavaš Saša, 9. korpus 13, Izola – Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
zdravstvena šola Izola, izdano leta 1993.
gnk-243986
Gorjup Miha, Celovška cesta 140,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnc-244344
Jakir Svetlana, Stantetova 20, Maribor,
maturitetno spričevalo Prva gimnazija
Maribor, izdano leta 1999. m-1440
Jesenovec Vida, Ponoviče 12, Sava,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani – oblačilna šola,
izdano leta 1972, izdano na ime Lavrin Vida.
gnd-244093
Kaferle Dejan, Zagorica pri Čatežu
1, Velika Loka, spričevalo 3. razreda OŠ
Trebnje. gnb-244095
Klopčič Franc, Mala Lašna 1, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Janko Kerstnik
Lukovica, izdano leta 1972. gnw-244074
Koban Boris, Kacova ulica 3, Pragersko,
spričevalo II. letnika prilagojeni program
Srednjega
izobraževanja,
transportni
odpravnik in diplomo ŽŠC Maribor, izdano
leta 1985. m-1452
Kolbl Mihael, Gozdna 5, Veržej,
spričevalo o končani OŠ Veržej, izdano leta
1983. gno-244157
Koren Dragica, Ob suhi 26, Ravne na
Koroškem, diplomo 100035866. gnr-244179
Kozar Leonardo, Peščeni vrh 11,
Cerkvenjak, spričevalo 1. 2. in 3. letnika
Srednje prometne šole MB, izdano leta
2001,2002,2003. m-1443
Koželj Tjaša, Mioste 43H, Komenda,
spričevalo 3. letnika Srednje biotehnične šole
v Kranju, izdano leta 2004. gns-244078
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Krakar Jože, Baragova cesta 35,
Žužemberk, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole, izdano leta 1978.
gnj-244012
Kranjc Jernej, Rošph 86, Kamnica,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1998/99. m-1441
Kregar Milena, Litijska cesta 28,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Centra
strokovnih šol Ekonomska v domžalah,
izdano leta 1982, izdano na ime Blatnik
Milena. gnw-244224
Kristan Andraž, Selo 67, Žiri, spričevalo
o končani OŠ Žiri, izdano leta 2003/04.
gnp-244081
Krulc Patricija, Dramlja 15A, Bizeljsko,
indeks, št. 81614646, EPF Maribor.
m-1448
Lajnšček Metka, Primožočeva ulica 1,
Ljubljana, diplomo Fakultete za družbene
vede, izdana leta 1994. gnq-244205
Marković Sladjana, Prvomajska 9A,
Maribor, indeks, št. 93616424, Fakulteta za
gradbeništvo Maribor. m-1453
Matjašič Darinka, Stojnci 51, Markovci,
diplomo Srednje tekstilne šole Maribor, št.
249/I-K/216. gnn-244158
Močnik Matej, Podjelše 3, Kamnik,
indeks, št. 71050810, Biotehniška fakulteta
v Ljubljani leto izdaje 2005. gnm-243984
Nagode Blaž, Vas 29, Vrhnika, spričevalo
1.in 2. letnika ter spričevalo o uspehu 3,
letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 2003,2004,2005.
gnn-244358
Paternost Alenka, Ulica bratov Učakar
70, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za turizem v Ljubljani, izdano
leta 1993. gnz-244071
Pečovnik Maja, Čečovje 7, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 61158171, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. gns-244053
Pernat Milan, Ulica Lizike Jančar 5,
Maribor, maturitetno spričevalo I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1974. m-1450
Podojstršek Srečko, Šentjanž pri
Dravogradu 5, Šentjanž pri Dravogradu,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
elektro strojne šole Maribor, izdano leta
1976. m-1457
Selak Tomaž, Sveti Duh 55, Škofja
Loka, indeks, št. 41042884, izdala FDV v
Mariboru. gnt-244227
Škarica Smiljan, Trubarjeva ulica 6,
Benedikt, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja tekstilna šola MB, izdano leta 1999.
m-1442
Štumberger Miha, Ob Ljubljanici 36 a,
Ljubljana, spričevalo obvestilo o uspehu
1. letnika Gimnazije Moste v Ljubljani.
gnh-244018
Viher Rok, Mezgovci 54/b, Dornava,
spričevalo o končani OŠ Dornava, izdano
leta 2001. gnn-244058
Volf Tamara, Trata IX 18, Kočevje,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
šole, št. 292/I-E, izdano leta 2003 in 2004.
gny-243976
Vrana Nejla, Pintarjeva 13, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
ekonomska šola MB, izdano leta 2001.
m-1445
Zajšek Peter, Arbajterjeva 7, Ptuj,
spričevalo o poklicni maturi Živilske šole
Maribor, izdano leta 2002/03. m-1456
Zidar Tomo, Clevelanska ulica 29,
Ljubljana, spričevalo 5. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1999.
gnt-244077
Žefran Damijan, Levstikova 1, Žalec,
spričevalo poklicne mature, obvestilo o

poklicni maturi in spričevalo 5. letnika
Poslovne komercialne šole v Celju, izdano
leta 2004. gnh-244064
Žižek Jožef, Pesnica pri Mariboru 55,
Pesnica pri Mariboru, spričevalo izdano na
Zavodu za srednje izobraževanje v prometu,
voznik št. 226-96 v Mariboru, izdano leta
1996. m-1444

Ostale listine preklicujejo
Arslanović Almir, Bevkova 8, Žalec,
delovno knjižico, ser. št. A 494064, reg. št.
139/2001. gnz-244196
Balaško Dušan, Zorana Velnarja 13,
Murska Sobota, 16 delnic CAVT Murska
Sobota, vpisane pod št. 2183. gnq-244180
Bezjak Luka, Aljaževa 12, Maribor,
preklic delovne knjižice št. 4954, izdana leta
1994. m-1451
Božič Jasmina, E. Driolia 3, Izola – Isola,
delovno knjižico. gnk-244161
Brodej Matevž, Lepa pot 6, Šentjur,
študentsko izkaznico, št. 41970028,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnr-244154
Cunder Urban, Hacquetova ulica 7g,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 008328,
izdalo Ministrstvo za notranje zadeve v
Ljubljani. gno-244357
Dedič Nazmira, Kolonija 1. maja 20,
Trbovlje, delovno knjižico. gnl-244160
Demjanovič Alem, Zg. Duplje 65, Duplje,
delovno knjižico. gnp-244056
Durmishi Taxhidin, Prekomorske brigade
6, Postojna, delovno knjižico. gnm-244159
Fabjan Boris, Vavpotičeva ul. 4, Novo
mesto, delovno knjižico, reg. št. 47732, ser.
št. 606584. gnf-244166
Fritz Alenka, Ulica Rudija Mahniča 11,
Ankaran – Ankarano, študentsko izkaznico,
št. 71156902, izdala Pravna fakulteta v
Mariboru. gnf-244016
Grižon Sebastijan, Dolga ulica 36, Miklavž
na Dravskem polju, preklic delovne knjižice
št. 12887, izdana leta 1998. m-1459
Habot Mateja, Iršičeva ulica 13, Maribor,
preklic delovne knjižice št. 24264, izdana
leta 2004. m-1458
Jablanovec Mira Marija, Staneta
Rozmana 12, Murska Sobota, delnice CAVT
Murska Sobota, vpisane pod številko 322.
gnl-244060
Kadunc Matjaž, Celjska cesta 13, Vojnik,
delovno knjižico. gnc-244194
Kek Danaja, Prešernova 4, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 21050316, izdala
FDV v Ljubljani. gnf-243991
Kidrič Gorazd, Prvomajska ulica
20/a, Rogaška Slatina, delovno knjižico.
gnb-244045
Kravcar Božo, Praproče 13, Trebnje,
delovno knjižico. gnn-243983
Kreft Branko, Žitna ulica 6, Murska
Sobota, 16 delnic CAVT Murska Sobota,
vpisane pod zaporedno številko 1894.
gnq-244155
Laharnar Erika, Žirovnica 31, Žirovnica,
delovno knjižico, št. 337. gns-243978
Likar Gašper, Slovenska cesta 21,
Spodnja Idrija, delovno knjižico, št. A 601129,
reg. št. 30/05. gny-244047
Maksuti Alem, Gregorčičeva ulica
27/a, Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 21030388, izdala FDV v Ljubljani.
gnu-244076
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Mejovšek Kristijan, Cmureška cesta 3,
Lenart v Slov.goricah, preklic delovne knjižice
št. 14476, izdana 24. 8. 1998. m-1460
Mikulin Marija, Muzejski trg 4, Koper
– Capodistria, dovolilnico, št. 17057.
gnq-243980
Mitković Helena, Plese 15, Murska
Sobota, vpisni list za čoln, št. 01/03-579/94,
PI 3192. gnt-244181
Mlaker Rok, Šolska 13, Portorož –
Portorose, delovno knjižico, št. A 640818.
gnj-244162
Močnik Vili, Zoisova ulica 48, Kranj,
delovno knjižico. gng-244165
Nedelkovič Tomislav, Maistrova 1,
Maribor, preklic delovne knjižice št. 25760,
izdana leta 1974. m-1454
Oven Božidar s.p., Velika Loka 26, Velika
Loka, potrdilo za voznika tujca Milisavić
Mladjena, št. 000714/KN67-3-2210/2005 z
veljavnostjo do 28. 4. 2005z. gnv-244175
Paternost Alenka, Ulica bratov Učakar
70, Ljubljana, delovno knjižico. gnb-244070
Petrovič Rudolf, Pacinje 28, Dornava,
potrdilo za voznika viličarja, št. 2046,
izdanega 15. 2. 2001 pri Ljudski univerzi v
Ptuju. gnh-244164
PLOJ d.o.o., Radičevičeva ulica 2,
Maribor, licenco, št. GE000129/01015
za mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu – izvod licence za vozilo MB
PLOJ 39/ SCANIA R 420/3700 EURO 3.
gnz-244046
Rakuša Denis, Veljka Vlahoviča 35,
Maribor, potrdilo o preizkusu usposobljenosti
strokovnega znanja za prevoznike, št.
613636, izdano v Mariboru dne 30. 3. 1999.
gnc-244069
Rašič Tadej, Partizanska cesta 1, Bled,
delovno knjižico. gnq-244055
Rihtar Monika, Zgornja Nova vas 22,
Šmartno na Pohorju, vozno karto, št. 8500,
izdal Veolia d.d. m-1449
Rojnik Andrej, Petrovče 220, Petrovče,
izvod licence za vozilo, ser. št. O1000548.
gnm-244009
Rojnik Andrej, Petrovče 220, Petrovče,
original licence, št. 010025, ser. št.
O0000189. gnl-244010
Rutar Matej, Cesta 1. maja 65, Kranj,
študentsko
izkaznico,
št.
19378116,
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnz-244096
Šulek Renata, Zaplana, Jerinov grič 55,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 01001240,
izdala Pedagoška fakulteta. gnt-243977
Uršič Kaja, Kuzmičeva ulica 5, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnv-244075
Volasko Peter, Pod jezom 14, Ljubljana,
delovno knjižico. gne-244317
Zajšek Elvis, Korenska cesta 24, Spodnji
Duplek, preklic delovne knjižice št. 5148,
izdana dne 1994. m-1455
Zavodnik Zvonko, Marinča vas 7,
Zagradec, delovno knjižico, št. 14619.
gnj-244062
Zorman Kristjan, Nebova 95, Spodnji
Ivanjci, vozno karto, št. 8956, izdal Veolia
d.d. m-1446
Zupančič Matjaž, Dedni dol 17, Višnja Gora,
delovno knjižico, št. 16517. gnt-244052
Žonta David, Kobalova 8, Idrija, vozno
karto, št. 0610516, izdal Avrigo d.d. Nova
Gorica. gnr-243979
Žuman Ljudmila, Noršinci 191, Ljutomer,
delovno knjižico, reg. št. 2804, ser. št.
641894. gni-244163
Žužek Sandra, Veliki Ločnik 5, Turjak,
vozno karto, izdal Veolia d.d. gnc-244094
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Periodična informativna obvestila, ki štejejo kot povabilo
k oddaji ponudb
Gradnje
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Objave gospodarskih družb
Javne prodaje delnic
Razširitev dnevnega reda
Sklici skupščin
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah
Zavarovanja
Objave sodišč
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
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Priglasitvene liste preklicujejo
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo
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