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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Storitve
Št. 430-272/2006/7

Ob-35440/06

Spremembe
V predhodnem informativnem obvestilu za oddajo javnega naročila po odprtem
postopku, za izvajanje storitev čiščenja in
komunalnih storitev na mejnih prehodih v
Republiki Sloveniji, in sicer:
– sklop 1: izvajanje storitev čiščenja in
komunalnih storitev na objektih in površinah na mejnih prehodih na območju Policijskih uprav: Postojna, Koper, Nova Gorica
in Kranj in
– sklop 2: izvajanje storitev čiščenja in
komunalnih storitev na objektih in površinah
na mejnih prehodih na območju Policijskih
uprav: Slovenj Gradec, Murska Sobota, Maribor, Celje, Krško, Novo mesto in Ljubljana,
z oznako ODČIK-49/2006, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 117 z dne 16. 11.
2006, sprememba obsega spremenjeno
ocenjeno vrednost naročila brez vračunanega davka na dodano vrednost, ki po spremenjenih podatkih znaša:
Ad II 3) Ocenjeni stroški brez DDV skupaj za oba sklopa: 331,234.735 SIT.
Informacije o sklopih:
– sklop 1, Ad 3): Ocenjeni stroški brez
DDV: 92,133.928 SIT,
– sklop 2, Ad 3): Ocenjeni stroški brez
DDV: 239,100.806 SIT.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-35006/06
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, internetni naslov:
http://www.uni-mb.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava IDP, PGD, PZR in
PZI projektne dokumentacije za Medicinsko
fakulteto Univerze v Mariboru.
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II.2.3) Kategorija storitve IA 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izdelava IDP, PGD, PZR in PZI projektne
dokumentacije za Medicinsko fakulteto
Univerze v Mariboru.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: december 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 12. 2006.
Univerza v Mariboru
Št. 45002-450/2006
Ob-35067/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Logistični center za predsedovanje Slovenije Evropski uniji, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Franc Mlakar,
tel. 00386/1/478-11-10, e-pošta: gp.gs@
gov.si, faks 00386/1/478-11-59.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gsv.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2. Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– 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) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: najem osebnih vozil in vozil za prevoz potnikov.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 2.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine in vrednosti blaga ali storitev: najem osebnih vozil in vozil za prevoz potnikov.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: najem osebnih vozil in vozil za
prevoz potnikov
1) Kratek opis: najem osebnih vozil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.00-9.
Sklop št. 2
Naslov: najem osebnih vozil in vozil za
prevoz potnikov
1) Kratek opis: najem kombiniranih vozil
za prevoz oseb.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.00-9.
II.4) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.00-9.
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II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije,
Logistični center za predsedovanje
Slovenije Evropski uniji
Ob-35124/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Branko Medarević,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-28-66, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: branko.medarevic@gov.si,
internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 29/2006 ICR.
II.2.3) Kategorija storitve: 07.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
postavitev rešitve za optični zajem podatkov.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 20. 12. 2006.
II.5) Drugi podatki:
Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS)
želi postaviti rešitev, ki bo prispevala k zmanjšanja obremenitev davčnih kontrolorjev/uporabnikov davčnih informacijskih sistemov, ki
vsak mesec ročno vnašajo velike količine podatkov, predvsem za čas do zakonsko določenega roka za začetek oddajanja obrazcev
po elektronski poti (rok je 1. 1. 2009).
Za ta namen MF DURS predvideva javno naročilo za rešitev elektronskega (optičnega) zajema podatkov iz obrazcev (ICR,
OMR...).
MF DURS kot možni postopek oddaje
javnega naročila predvideva postopek s pogajanji po predhodni objavi in v okviru tega
tudi testiranje ponujenih rešitev.
Za ta namen, MF DURS vabi zainteresirane ponudnike, da do vključno 21. 12. 2006
dostavijo na lokacijo MF DURS svoj predlog
za testni vzorec obrazca DDV-O. Dovoljene
dodatne zahteve za spremembe v primerjavi
s sedanjim obrazcem DDV-O, ki ga DURS
pošilja zavezancem so:
– dodatni grafični elementi kot so križci,
krogci, kvadrati, črtne obrobe kot pomoč v
pozicioniranju polj,
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– samo črna barva dodatnih elementov,
– dodatni grafični elementi morajo biti dizajnirani tako, da se le-ti lahko na obstoječo
obliko obrazca DDV-O dotiskajo kot dinamični podatek (tako kot to velja za podatke
o zavezancu).
MF DURS opozarja ponudnike, da si
pridržuje enostransko pravico, da ne sprejme posameznega predloga v celoti ali po
elementih in/ali da testiranja rešitev ne izvede na prilagojenih obrazcih, temveč na
takšnih kot so v letu 2006 že prejeti od
zavezancev.
Predloge DDV-O obrazcev z dodatnimi
grafičnimi elementi in ustreznimi pojasnili
dostavite na naslov: Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana s pripisom »Projekt ICR3« ali po elektronski pošti na naslov
kontaktne osebe.
Kontaktna oseba je Branko Medarević, e-mail: branko.medarevic@gov.si, tel.
01/478-28-66.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-136/2006-01111-00.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS

Javni razpisi
Blago
Ob-34988/06
Razveljavitev
Javno podjetje KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, razveljavlja postopek oddaje
javnega naročila za izbiro ponudnika za dobavo samonakladalca z dvigalom za prevoz
odpadkov, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006, Ob-14955/06.
Ponovni razpis bo objavljen v Uradnem
listu RS.
Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.
Št. 6/35-4655/21-06

Ob-35453/06

Razveljavitev
Naročnik Pošta Slovenije, d.o.o. raz
veljavlja javni razpis »Dobava računalniške
opreme – širitev UPO«, objavljen v Ur. l. RS,
št. 63, z dne 16. 6. 2006, Ob-16783/06.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-35628/06
Podaljšanje roka
za predložitev prijav
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: sukcesivna dobava
prehrambenega blaga za šolsko prehrano, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
128 z dne 8. 12. 2006, Ob-34063/06, se
popravi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 12. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 29. 12. 2006.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 12. 2006
ob 11. uri; Druga Osnovna šola Slovenj
Gradec.
Druga osnovna šola Slovenj Gradec
Ob-35629/06
Podaljšanje roka
za predložitev prijav
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: sukcesivna dobava
prehrambenega blaga za šolsko prehrano,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 128 z
dne 8. 12. 2006, Ob-34248/06, se popravi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 12. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 29. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 12. 2006
ob 8. uri; Prva osnovna šola Slovenj
Gradec.
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Ob-34819/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Darja Ferlinc, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-02, faks 02/044-90-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) 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: 104-2006/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rezervni deli za vozila Renault.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
PE Maribor PLC, Zagrebška cesta 106, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je naročilo rezervnih
delov za vozila Renault za obdobje dveh
let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2.000 EUR, bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 4.170 EUR, bančna
garancija za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 4.170 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od izdaje
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
P 1 Dokazilo o registraciji.
P 2 Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.

P 3 Potrdilo o nekaznovanosti.
P 4 Dokazilo o poravnanih davkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
P 6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN – izjava, da je ponudnik
tehnično sposoben izpeljati javno naročilo.
P 7 Izjava ponudnika, da je kadrovsko
sposoben izvesti JN.
P 8 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
P 9 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti.
P 10 Ponudnik mora k ponudbi predložiti
zadnji veljavni cenik originalnih rezervnih
delov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– višina popusta v % na uradni cenik za
rezervne dele po segmentih (maksimalno
100 točk):
1. rezervni deli za vzdrževanje oziroma
obrabni deli – zavorne ploščice, olja, filtri…
(70 točk),
2. rezervni deli – mehanika, elektronika
(30 točk).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 104-2006/JNB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 1. 2007 do
12. ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu
in vaš točen naslov pošljete po faksu na
02/449-23-79. V primeru, da si razpisno dokumentacijo natisnete s spletne strani Pošte
Slovenije, plačilo le-te ni potrebno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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 26. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2007
ob 10. uri. v prostorih Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, v
nabavni službi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-34852/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna ose-
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ba: Jožica Pergarec, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-44,
faks 01/300-39-37, elektronska pošta: jozica.pergarec@zd-lj.si, internetni naslov:
www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Jožica Pergarec, Metelkova 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-44,
faks 01/300-39-37, elektronska pošta: jozica.pergarec@zd-lj,si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Jožica Pergarec, Metelkova 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-44,
faks 01/300-39-37, elektronska pošta: jozica.pergarec@zd-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Jožica
Pergarec, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-44, faks 01/300-39-37,
elektronska pošta: jozica.pergarec@zd-lj.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-20/2006-ZD Bežigrad.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pohištvene opreme
prenovljenih prostorov v pritličju ZD Ljubljana-Bežigrad, Kržičeva 10, 1000 Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZD Ljubljana-Bežigrad,
Kržičeva 10.
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 12. 3. 2007, konec 22. 3.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT.
Izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo naročnik izvršil v 30 dneh po zaključku
montaže, uspešne primopredaje in predaje
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Izpolnjen obrazec ponudbe.
Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije in jamči za verodostojnost podatkov.
Izpolnjena, parafirana in podpisana pogodba, oziroma vse kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo o registraciji.
Dokazilo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo o nekaznovanju ponudnika.
Dokazilo, da proti ponudniku ni začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije.
Dokazilo, da ponudniku ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem, oziroma vse kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti.
Izjava v skladu z Odredbo o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, oziroma vse kar izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izjava, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
Dokazilo oziroma seznam najpomembnejših podobnih dobav opreme v zadnjih
treh letih s potrdili o dobro opravljenem
delu.
Podatki o vodstvenem osebju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,
3. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 01261-6030921845
UJP, model 00, sklic 06803120.
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 9. 4. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2007
ob 12. uri; Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana – Uprava II. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 12. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-34853/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 630/2006-7.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava sredstev za strojno pranje perila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava,
Dornava 128, 2252 Dornava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po seznamu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti za katero se prijavlja na razpis in
izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena 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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da je poravnal davke in prispevke,
– da ima prihodke iz poslovanja v zadnjem poslovnem letu večje od ponudbene
vrednosti,
– da v preteklih 6 mesecih ni imel blokiran noben odprti transakcijski račun.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji ponud
nika,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence kolikor je za opravljanje
dejavnosti potrebno posebno dovoljenje,
– izpolnjen obrazec izjave, da ni v kazenskem postopku,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni, likvidacijski postopek,
– potrdilo da ima poravnane davke in
prispevke.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P, ki ga izdaja Agencija RS za
javnopravne evidence in storitve,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima veljavna certifikata za oba vpeljana sistema (po ISO 9001:2000 in ISO
14001),
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje proizvodnje oziroma prometa z
nevarnimi kemikalijami,
– originalna potrdila za uporabo izdelkov
v slovenskem jeziku in varnostne liste,
– kopijo pogodbe, sklenjene z družbo za
ravnanje z odpadno embalažo,
– da zagotavlja, da bo izbrani pooblaščenec ponudnika za higieno v pralnici po RAL
GZ 992/2 na zahtevo pralnice ponujal in
izvajal brezplačno strokovno uvajanje higienskih zahtev po določilih RAL GZ 992,
– da je uvedel postopke pranja perila po
RAL GZ 992/2 vsaj za eno pralnico v Sloveniji ali drugih državah EU.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 630/2006-7.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 1. 2007.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti ali zahtevati na
podlagi predloženega potrdila (lahko po faksu) o vplačilu zneska v višini 5.000 SIT na
podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.:
01100-6030300204.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: do 28. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 1. 2007
ob 11 uri; Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava
128, 2252 Dornava.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2006.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Ob-34987/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktni osebi:
Marinka Zadel Vidmar, Irena Šuštar, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/587-91-27, faks +386/1/587-94-06,
elektronska pošta: sjn@onko-i.si, internetni
naslov: http://www.onko-i.si.
I.2) Iaslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, kontaktni osebi:
Marinka Zadel Vidmar, Irena Šuštar, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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+386/1/587-91-27, faks +386/1/587-94-06,
elektronska pošta: sjn@onko-i.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, kontaktni osebi:
Marinka Zadel Vidmar, Irena Šuštar, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/587-91-27, faks +386/1/587-94-06.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil,
kontaktni osebi: Marinka Zadel Vidmar, Irena Šuštar, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/587-91-27, faks
+386/1/587-94-06.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 003/06 SJN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razkužila in dezinfekcijska sredstva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave blaga: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, Lekarna – Stavba H.
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:
Obseg javnega naročila po posameznih
postavkah je razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo po posameznih postavkah in po posameznih velikostih
pakiranj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– nepreklicna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti vključno z DDV,
– originalna izjava banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti vključno z DDV, ki jo bo izbrani
ponudnik 10 dni po podpisu pogodbe dostavil naročniku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 60 dni po prejemu posamezne pravilno
izstavljene fakture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben

navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
5. da ima veljavno potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
6. da je ekonomsko – finančno sposoben
za izvedbo javnega naročila, kar pomeni, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa več kot sedem zaporednih dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v primeru, da ponudnik nastopa s
podizvajalci, mora podati ustrezna dokazila
tudi za podizvajalce. Starost listin: listine
morajo odražati aktualno stanje ne glede
na starost.
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence,
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež,
5. potrdilo, ki ga izda ustrezni pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati
ustrezna dokazila tudi za podizvajalce. Starost listin: listine morajo odražati aktualno
stanje ne glede na starost.
6. Listine so sledeče:
– revidirana bilanca stanja in bilanca
uspeha za zadnji 2 leti, če je ponudnik zavezan k revidiranju ali bilanco stanja in bilanco uspeha za zadnji 2 leti, če ni zavezan
k revidiranju,
– BON 1/P ali BON 2,
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi v
bonitetni razred.
Samostojni podjetniki pa morajo predložiti:
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčne
uprave RS.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 1. 2007.
Cena: 3.600 SIT, oziroma ta znesek preračunan v eure po tečaju zamenjave (1 EUR
je 239,64 SIT), kadar se bo razpisna dokumentacija pošiljala po pošti v pisni obliki
ali jo bodo potencialni ponudniki prevzeli
osebno. Če pa se bo razpisna dokumentacija pošiljala po elektronski pošti, je v tem
primeru brezplačna.
Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
Kolikor bodo potencialni ponudniki želeli,
da se jim razpisna dokumentacija pošlje po
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pošti, morajo predhodno na transakcijski
račun naročnika nakazati 3.600 SIT, oziroma ta znesek preračunan v eure po tečaju
zamenjave (1 EUR je 239,64 SIT). Naročnik
bo razpisno dokumentacijo poslal po prejetju
pisnega zahtevka, z navedbo prejemnikovega naslova ter dokazilom o plačilu razpisne
dokumentacije. Št. transakcijskega računa
naročnika je 01100-6030277797. Kolikor
bodo potencialni ponudniki želeli prevzeti
razpisno dokumentacijo osebno pri naročniku, se zgoraj omenjeni znesek plača na
blagajni naročnika. Če pa se bo razpisna
dokumentacija pošiljala po elektronski pošti,
je v tem primeru brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 1. 2007
ob 12. uri, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, velika sejna
soba - stavba C.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudnik bo
moral v ponudbi za vsak ponujeni izdelek
predložiti po 1 vzorec in fotokopijo deklaracije izdelka.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 621/2-7/2006
Ob-35004/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
filmi in kemikalije za RTG.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Vaodlotra - lekarna, Ankaran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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 po
nudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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
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storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– 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 (potrdilo o vpisu v register dobaviteljev med. pripomočkov),
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudniku v preteklih petih letih ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano z
njegovim poslovanjem,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, drug postopek katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja ne vodi izredna uprava; da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke ali druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so bile posledice
sodbe že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni bila
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko-finančno sposoben,
– da ima CE certifikat in izjavo o skladnosti,
– reference opravljenih dobav, ki so predmet javnega naročila v zadnjih treh letih,
– da ima kadrovske zmogljivosti, transportna sredstva in skladiščne prostore za
zagotavljanje dobave blaga.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov),
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen,
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izjava ponudnika, da v preteklih petih
letih ni bila na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano z njegovim poslovanjem,
– izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež,
– izjava ponudnika, da je poravnal davke, prispevke in druga obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi dr-
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žave, kjer ima sedež; ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiliki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: zadnji BON 1/P in
potrdilo bank o ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– CE certifikat in izjava o skladnosti,
– fotokopije atestov izhajajočih iz meril in
zahtev v razpisni dokumentaciji,
– najmanj tri potrjene reference opravljenih dobav, ki so predmet javnega naročila v
zadnjih treh letih,
– izjava ponudnika o kadrovskih zmogljivostih, transportnih sredstvih in skladiščnih
prostorih za zagotavljanje dobave blaga,
– katalogi in prospekti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa
01100-6030277312 pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 1. 2007
ob 11. uri, Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
sejna soba na upravi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-35046/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu,
kontaktna oseba: pomočnica ravnatelja ga.
Javornik, Šmartno 69, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, Slovenija, tel. 02/882-19-10,
faks 02/883-09-11.
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: JNB1/2007-2010.
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 Osnovna šola
Šmartno pri Slovenj Gradcu – 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: ribe in konzervirane ribe.
Sklop št. 4

Stran

9702 /

Št.

132 / 15. 12. 2006

2) Kratek opis: jajca.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: olja.
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: sadni sokovi in drugi napitki.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in
keksi.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Celotna
letna
vrednost
naročila
12,600.000 SIT. Naročilo je razdeljeno na
sklope.
1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: meso in mesni izdelki,
3. sklop: ribe in konzervirane ribe,
4. sklop: jajca,
5. sklop: olja,
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: sadni sokovi in drugi napitki,
11. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine,
12. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
13. sklop: slaščičarski izdelki in keksi,
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 dni
na dan odpiranja dokumentacije za priznanje usposobljenosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz
sodnega registra ali druge ustrezne evi
dence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti
– odločba organa o izpolnjevanju pogojev,
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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 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:
1. ponudbena cena,
2. reference dobavitelja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNB1/2007-2010.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 12. 2006.
Cena: 14.000 SIT. Valuta pred dvigom
dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo pri blagajni ali negotovinsko na račun
št. 01312-6030679562. Pri negotovinskem
plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 12. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 8. 1. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 5. 1. 2007
ob 13. uri; Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila znaša 12,600.000 SIT letno.
Naročnik bo vse kandidate, ki jim bo priznana usposobljenost, vsakih 12 mesecev
povabil v oddaji ponudbe. Pogodba bo sklenjena za obdobje 12 mesecev.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Osnovna šola
Šmartno pri Slovenj Gradcu
Ob-35048/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica

9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/20-82-518, faks 04/20-26-718.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_013.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
reševalno vozilo za nenujne prevoze.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZD Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 vozilo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora za zavarovanje resnosti ponudbe priložiti bianco menico.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 1. 2007.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 1. 2007 do 10. ure,
na naslov Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska ulica 8, Kranj.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 1. 2007
ob 12. uri; Knjižnici ZD Jesenice, Titova 78,
Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
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Ob-35068/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Tolmin, kontaktna oseba:
Dušan Taljat, univ. dipl. prav., Prešernova 6a,
5220 Tolmin, Slovenija, tel. 05/388-11-20,
faks 05/381-02-66, elektronska pošta: Zduprava@zd-tolmin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/06 skupno JN Koel.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava kurilnega olja ekstra
lahko za deset javnih zdravstvenih zavodov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Zap.
št.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: predložitev bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
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: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena;
ali: naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil najvišji popust na uradno

130.000

Ocenjena
količina
za razpisano
dobo
390.000

80.000

240.000

35.000

105.000

29.000
70.000
50.000
23.500

87.000
210.000
150.000
70.500

50.000

150.000

28.750

86.250

65.000

195.000

561.250

1.683.750

Ocenjena
letna količina
v litrih

Lokacija
Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo
Postojna
Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid
pri Stični
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova
Gorica
– ZD KANAL 17.000 lit.
– ZP DOBROVO 7.000 lit.
– ZD DORNBERK 7.000 lit.
– ZP RENČE 4.000 lit.
Zdravstveni dom Metlika
Splošna bolnišnica Jesenice
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi
Zdravstveni dom Novo mesto
– ZP ŠENTJERNEJ 12.000 lit.
– ZP ŽUŽEMBERK 11.500 lit.
Železniški zdravstveni dom Ljubljana
– LJUBLJANA, Celovška 4, 36.000 lit.
– NOVA GORICA, Kolodvorska 6, 7.000 lit.
– PIVKA, Kolodvorska 27, 7.000 lit.
Zdravstveni dom Trebnje
– ZD TREBNJE 22.000 lit.
– ZP MIRNA 2.750 lit.
– ZP MOKRONOG 4.000 lit.
ZD TOLMIN
TOLMIN 40.000 lit.
ZP PODBRDO 4.500 lit.
ZP BOVEC 20.500 lit
SKUPAJ

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
Vse lokacije predstavljajo enoten sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.683.750 litrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007 in/ali konec
31. 5. 2009.

Št.

objavljeno maloprodajno ceno za liter lahkega kurilnega olja EL, ki ne vsebuje DDV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: predplačilo po
predračunu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 1. 2007 do 12.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki in pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 1. 2007
ob 13. uri; Tolmin, Prešernova 6a.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ZD Tolmin izvaja postopek oddaje javnega naročila na
podlagi pooblastil v tabeli navedenih zdravstvenih zavodov, da izvede postopek v njihovem imenu in za njihov račun.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Zdravstveni dom Tolmin
Ob-35072/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., kontaktna oseba: Alojz Mehle, Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-88-931,
faks 01/78-88-913, elektronska pošta: komunalno.podjetje.grosuplje@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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup tovornega specialnega vozila – samonakladalnik.
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. garancijska doba,
4. pogarancijsko vzdrževanje,
5. rok dobave,
6. rok plačila.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 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: 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: do 30. 5. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 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.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Ob-35086/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca Gregorič, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
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 javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
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. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup podpisne programske opreme
(komponente) za elektronsko podpisovanje,
in triletno vzdrževanje te programske opreme za potrebe Javnega sektorja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup podpisne programske opreme
(komponente) za elektronsko podpisovanje, in triletno vzdrževanje te programske
opreme za potrebe Javnega sektorja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.24.00.00-3, dodatni predmet(-i):
72.26.70.00-4.
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.2.2) Opcije:
Število možnih podaljšanj: med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
Prodajalec bo moral naročniku ob prevzemu izročiti bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, in sicer v višini
5% od skupne pogodbene vrednosti. Brez
predložene bančne garancije prevzem ni
opravljen. Rok trajanja bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku je za 1
dan daljši kot je splošni garancijski rok, določen v pogodbi. Kolikor se garancijski rok
podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak
čas tudi rok trajanja bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če ponudnik ne bo izvrševal garancijskih
obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: naročnik lahko zahteva pravni akt o skupni izvedbi 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:
Splošni pogoji:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
Dokazila:
1.1 za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji ponudnika, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ 3 me
sece).
ali
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani AJPES, 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 (dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila) (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;
Dokazila:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco) original (največ 3 mesece);
in
Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava
(po priloženem obrazcu) 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).
4. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
(Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati ali v primeru, da je
ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za
preprečevanje korupcije naročniku po predložitvi ponudb dovoli, da lahko sodeluje s
ponudnikom;
Dokazilo:
Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava (po priloženem obrazcu) ponudnika,
da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati (največ 3 mesece).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ekonomsko-finančni pogoji
1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih do
datuma objave razpisa ni imel neporavnanih
obveznosti
Dokazilo za pravne osebe:
Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava (po priloženem obrazcu), da ponudnik v
zadnjih šestih mesecih do datuma objave
razpisa ni imel neporavnanih obveznosti;
in
Pooblastilo s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON 1/P;
Dokazilo za fizične osebe:
Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava (po priloženem obrazcu), da ponudnik v
zadnjih šestih mesecih do datuma objave
razpisa ni imel neporavnanih obveznosti;
in
Pooblastilo s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON 1/SP
in
Potrdilo o solventnosti poslovne/in
bank/e, s podatki o blokadah transakcijskega/ih računa/ov v zadnjih 6 mesecih pred
oddajo ponudbe; navedeni dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji
1. Podpisna programska oprema mora
biti delujoča in v uporabi vsaj v enem informacijskem sistemu z več kot 1000 uporabniki v RS ali EU.
Dokazilo:
Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava
(po priloženem obrazcu) ponudnika, ki uporablja podpisno programsko opremo iz katere je razvidno, da je delujoča in v uporabi
vsaj v enem informacijskem sistemu z več
kot 1000 uporabniki v RS ali EU.
ali
Podpisana pogodba o uporabi le-te, iz
katere mora biti razvidno, da je delujoča in v
uporabi vsaj v enem informacijskem sistemu
z več kot 1000 uporabniki v RS ali EU).
2. Podpisna programska oprema mora
biti skladna s sistemom za elektronsko vročanje pooblaščene institucije za e-vročanje
po Uredbi o upravnem poslovanju.
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Dokazilo:
Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika (po priloženem obrazcu), da
je podpisna programska oprema skladna s
sistemom za elektronsko vročanje pooblaščene institucije za e-vročanje po Uredbi o
upravnem poslovanju (največ 3 mesece).
Kadrovski pogoji
1. Ponudnik mora imeti vsaj 4 redno zaposlene, ki bodo konkretno delali na področju vzdrževanja in podpore uporabnikom
podpisne programske opreme, vsaj dva od
štirih redno zaposlenih morata imeti vsaj
2 izkušnji z implementacijo podpisne programske opreme v konkretne informacijske
sisteme.
Dokazili:
Za štiri redno zaposlene ponudnik v
obrazec »prijava« navede redno zaposlene, ki bodo delali na vzdrževanju podpisne
programske opreme;
in
Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava
(po priloženem obrazcu) ponudnika dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da imata vsaj 2 od prijavljenih redno zaposlenih vsaj 2 izkušnji z implementacijo
podpisne programske opreme v konkretne
informacijske sisteme.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-284/2006, zap.
št. JN: ODKEP-54/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 25. 1. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 26. 4. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 1.
2007 ob 11. uri; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
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. Vse verzije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so
oblikovno in vsebinsko enake. Ponudniki s
tiskanjem elektronske oblike dokumentacije
dobijo kopijo, enako pisni obliki. Razpisna
dokumentacija je izdelana v računalniški
obliki PDF – Portable Document Format in
Word. Ponudniki lahko izpolnijo posamezne

Št.

obrazce razpisne dokumentacije s pomočjo
računalnika v elektronski obliki in jih nato
natisnejo za potrebe oddaje razpisne dokumentacije. Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z razpisno dokumentacijo in s
pripravo ponudbe potekajo izključno preko
informacijskega sistema 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.
Ponudnikom, ki ob prijavi v predmetni informacijski sistem označijo, da želijo odgovore
prejemati po elektronski pošti, se le-ti pošiljajo tudi preko elektronske pošte. Naročnik bo dajal pojasnila oziroma odgovarjal
na vprašanja v zvezi s predmetnim javnim
razpisom le v kolikor bodo vprašanja postavljena v informacijskem sistemu v mapi
z oznako ODKEP-54/2006. Na vprašanja,
ki bodo postavljena v informacijskem sistemu v druge mape, naročnik ne bo odgovarjal. Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo
najkasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb. Po tem roku se pojasnila v zvezi s ponudnikovimi vprašanji ne
dajejo več.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Ministrstvo
za
javno
upravo,
Tržaška
cesta
21,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) na kršitve, ki
so ponudnikom znane ali bi mu morale biti
znane pred rokom za predložitev ponudbe,
je do roka za predložitev ponudbe. Pritožbe
(zahtevek za revizijo) po prejemu odločitve
o oddaji naročila, je 10 dni po prejemu te
odločitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 284
Ob-35092/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, kontaktna oseba: odvetnica Breda
Razdevšek, tel. 01/439-16-30, Kardeljeva
ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-51-10, faks 01/580-51-10, elektronska pošta: Odvetnica.breda@razdevsek.si,
internetni naslov: www.fdv.uni-lj.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 2/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priznanje sposobnosti za dobavo osebnih računalnikov, prenosnih računalnikov, monitorjev, tiskalnikov in čitalcev
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ter drugega računalniškega materiala ter
programske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: osebni
računalniki, prenosni računalniki, monitorji,
tiskalniki, čitalci, druga računalniška oprema
in programska oprema – v skladu tehničnim
opisom, razvidnim v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 7, največ 7.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 1. 2007 vsak
delovni dan do vključno dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb v tajništvu naročnika in na spletni strani naročnika www:
fdv.uni-lj.si.
Ponudniki dobijo razpisno dokumentacijo
brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 1. 2007 do 9. ure
na naslov naročnika Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 31. 1. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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: 7. 12. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede
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Ob-35107/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: kot v prilogi A, Šmihelska cesta 1,
Novo mesto, tel. 07/39-16-100, elektronska
pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, univ.
dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-132, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.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: 16-57/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Sklop I: računalniški tomograf CT – 64
rezni
– podsklop 1: računalniški tomograf 64
rezni (1 kos),
– podsklop 2: samostojna delovna postaja za naknadno obdelavo diagnostičnih
slik (1kos),
– podsklop 3: injektor kontrastnega sredstva za CT aparaturo (1 kos).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33115000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop I: računalniški tomograf CT – 64
rezni:
– podsklop 1: računalniški tomograf 64
rezni (1 kos),
– podsklop 2: samostojna delovna postaja za naknadno obdelavo diagnostičnih
slik (1kos),
– podsklop 3: injektor kontrastnega sredstva za CT aparaturo (1 kos).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti brez DDV in z
rokom veljavnosti 180 dni od datuma določenega za dostavo ponudb,
– zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti brez DDV,
– zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 36
enakih zaporednih brezobrestnih mesečnih
obrokov, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo v 30 dneh po datumu uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po obojestranskem
podpisu primopredajnega zapisnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
finančno, ter tehnično usposobljenost in sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih
dokumentov, podatkov in dokazil navedenih
v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, 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. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
5. potrdilo sodišča, da proti ponudniku, ni
uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb;
– BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb;
– izjavo, da nudi naslednje plačilne pogoje: 36 enakih zaporednih brezobrestnih
mesečnih obrokov, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo v 30 dneh po datumu uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po
obojestranskem podpisu primopredajnega
zapisnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava, da ponujena oprema izpolnjuje
vse strokovne zahteve naročnika, navedene
v razpisni dokumentaciji;
– tehnična dokumentacija na podlagi katere bo naročnik preveril skladnost ponujene
opreme z naročnikovimi strokovnimi zahtevami – natančen opis (v slovenskem jeziku)
in prospektni material (v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku);
3. izjava, da zagotavlja dobavo opreme v
roku 90 dni od podpisa pogodbe;

4. izjava, da bo demontiral obstoječo CT
aparaturo Toshiba X-vision na način, ki bo
omogočal ponovno instalacijo sistema, po
dogovoru z naročnikom;
5. izjava, da bo ponudil najnovejšo verzijo razpisane opreme »up to date« oziroma
najsodobnejšo opremo po kvaliteti in tehnologiji iz palete proizvajalca;
6. izjava, da bo dostavil opremo ddp
Splošna bolnišnica Novo mesto – razloženo
in montirano v prostore radiološkega oddelka, v sklopu ponudbene cene;
7. izjava, da zagotavlja s strani pro
izvajalca pooblaščen in usposobljen servis
v Republiki Sloveniji, ki ima pooblastilo za
pogodbeno vzdrževanje dobavljene opreme
od proizvajalca opreme;
8. izjava, da zagotavlja odzivni čas servisa največ 24 ur po prejemu obvestila ter
maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak, v garancijskem in
pogarancijskem obdobju;
9. izjava, da nudi najmanj 36 mesečno
garancijo za dobavljeno opremo;
10. izjava, da zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 10 let po izteku garancijskega roka;
11. izjava, da zagotavlja šolanje naročnikovega osebja za pravilno uporabo opreme,
v sklopu ponudbene cene;
12. CE certifikat, s katerim izkazuje
varnost, kakovost in uporabnost ponujene
opreme v skladu s smernicami direktive
93/42/EEC;
13. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1% vrednosti ponudbe brez DDV;
14. izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti brez DDV;
15. izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem obdobju v višini 5% pogodbene
vrednosti brez DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 8538 112-3092006 z dne
3. 11. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60%,
2. tehnične prednosti – 40%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 2. 2007.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila št. 01100-6030278379, sklic na številko 16-57/06.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije naročniku poslati na faks
07/33-21-095.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 2. 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: 6 mesecev.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 2. 2007
ob 10. uri, Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-35113/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Mateja Reberšak Cizelj, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-60-64,
01/478-42-49, elektronska pošta: mateja@spic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila,
ki ga je določil naročnik: javni razpis št.
4301-40/2006 (odprti postopek).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis po odprtem postopku za izdelavo in distribucijo pokalov, medalj,
plaket in spominskih medalj za potrebe interesnih programov športa otrok in
mladine v letu 2007.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izdelava in distribucija (na ca. 500 naslovov po Sloveniji):
– medalje Zlati sonček (male modre –
10.000 kosov, male zlate – 13.000 kosov,
velike modre – 14.000 kosov, velike zlate
– 14.000 kosov),
– medalje Krpan (bronaste – 12.500 kosov, srebrne – 11.500 kosov, zlate – 7.000
kosov),
– medalje Šolskih športnih tekmovanj
(velika medalja – 3.041 kosov in mala medalja – 7.698 kosov),
– pokali Šolskih športnih tekmovanj, (veliki pokal 1–57 kosov, veliki pokal 2–72 kosov, srednji pokal – 192 kosov, mali pokal
– 375 kosov),
– plakete Šolskih športnih tekmovnanj
(plaketa 1–624 kosov, plaketa 2–576 kosov),
– spominske medalje – 5.200 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora, kot vrsto finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, predložiti bianco
menico z izpolnjeno podpisano in žigosano
menično izjavo v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do dne, ki je določen za veljavnost
ponudbe, t.j. 28. 2. 2007.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponud
nika storitev ter podatki in formalnosti, ki

Št.

so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudniku na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
1. izpolnjene krovne izjave;
2. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
4. da ni v kazenskem postopku 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 so posledice sodbe
že izbrisane;
5. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
6. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
7. da je finančno-ekonomsko sposoben;
8. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Kot dokazila s katerimi ponudnik dokazuje usposobljenost in sposobnosti, mora
ponudnik predložiti naslednje dokumente:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – ponudnik priloži izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence, izdan
največ 3 mesece pred zaključkom razpisnega roka;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence;
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,
ter da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – ponudnik predloži potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča, izdano največ 3 mesece pred
zaključkom razpisnega roka;
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež – ponudnik predloži potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež. Potrdilo mora biti
izdano največ 3 mesece pred zaključkom
razpisnega roka.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ko dokazilo s katerimi ponudnik dokazuje usposobljenost in sposobnosti, mora
ponudnik predložiti naslednje dokumente:
1. da je finančno-ekonomsko sposoben
– ponudnik predloži BON 1 in BON 2 oziroma mnenje poslovne banke, kjer ima odprt
transakcijski račun, izdano največ 3 mesece
pred zaključkom razpisnega roka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – ob
vezna dokazila:
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Ko dokazilo s katerimi ponudnik dokazuje usposobljenost in sposobnosti, mora
ponudnik predložiti naslednje dokumente:
1. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi – ponudnik
predloži reference.
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.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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 28. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 1. 2007
ob 11. uri; v prostorih Ministrstva za šolstvo
in šport, Direktorata za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, drugo nadstropje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-35117/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola 8 talcev Logatec / Osnovna
šola Tabor Logatec, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Notranjska
cesta 3 / Tržaška cesta 150, 1370 Logatec,
Slovenija, tel. 01/754-13-09 / 754-12-42,
faks 01/754-12-37 / 754-12-42.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava pisarniškega materiala.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava pisarniškega materiala za potrebe naročnikov OŠ 8 talcev
Logatec in OŠ Tabor Logatec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ 8 talcev Logatec,
Notranjska cesta 3, 1370 Logatec in OŠ
Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, 1370
Logatec.
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Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.19.27.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava pisarniškega materiala za
potrebe OŠ 8 talcev Logatec in OŠ Tabor
Logatec. Naročnika postavljata pogoj, da
ponudnik predloži ponudbo za oba naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 2. 2007, konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 30 dni na podlagi 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
le-ta biti pripravljena v skladu z zahtevami
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, na podlagi posebnega zakona dovoljenje ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
svojim poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo
razpisanega in ponujenega pisarniškega
materiala,
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo na
vsako od lokacij naročnikov,
– 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. plačilni rok.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 100/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 1. 2007.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
100-2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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 31. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 1. 2007
ob 14.30; OŠ 8 talcev Logatec, Notranjska
cesta 3, 1370 Logatec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 12. 2006.
Osnovna šola 8 talcev Logatec /
Osnovna šola Tabor Logatec
Ob-35118/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Arkova ulica 4, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 05/377-35-95, faks
05/377-33-23.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov (sredstva za

osebno higieno, vrečke in folije, ostali
izdelki namenjeni za uporabo pri čiščenju) za potrebe Doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža, Arkova ulica 4,
5280 Idrija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9; dodatni predmet, glavni besednjak: 21.22.10.00-8; 24.51.30.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9.
2) Kratek opis: čistila. Sklop je razdeljen
v tri podsklope, in sicer:
1. podsklop: koncentrirana čistila, ki se
redčijo,
2. podsklop: čistila za neposredno uporabo in ostala čistilna sredstva,
3. podsklop: čistilna sredstva za kuhinjo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
21.22.10.00-8.
2) Kratek opis: papirna galanterija.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: ostali izdelki. Sklop je
razdeljen v tri podsklope:
1. podsklop: sredstva za osebno higieno,
2. podsklop: vrečke in folije,
3. podsklop: ostali izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in
ostalih izdelkov po posameznih sklopih. Naročilo je razdeljeno v tri sklope; prvi in tretji
sklop sta razdeljena na tri podsklope.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
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.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje 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 samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo
razpisanih izdelkov, ki jih želi naročnik in jih
ponudnik ponuja,
– da ponudnik zagotovi dobavo na lokacijo naročnika,
– da so ponujeni izdelki namenjeni splošni uporabi, opremljeni z vsemi ustreznimi
deklaracijami in, kjer je to v skladu z veljavnimi predpisi tako določeno, z varnostnimi
listi,
– da izdelki ustrezajo vsem veljavnim
predpisom v RS, normativom in standardom, ki urejajo področje čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov namenjenih čiščenju in osebni higieni,
– 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. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/06/SV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 1. 2007.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 03-06,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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 31. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2007
ob 15. uri; Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža, Arkova ulica 4, 5280 Idrija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 12. 2006.
Dom upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža
Ob-35119/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dušana Bordona Semedela – Koper, kontaktna oseba: Vesna Paljk,
Altus consulting d.o.o., Rozmanova 21a,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/627-14-31,
faks 05/627-60-77.
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.,
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 prehrane v OŠ Dušana Bordona Semedela
– Koper.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Dušana Bordona
Semedela – Koper, Rozmanova 21a, 6000
Koper.
Šifra NUTS: SI00C.
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.
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3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: izdelki iz žit in mlevski
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih
za potrebe šolske prehrane v OŠ Dušana
Bordona Semedela – Koper. Živila so razdeljena v enajst sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 2. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor skupna vrednost ponudbe presega 30
mio SIT brez DDV, bančna garancija za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 30 dni na podlagi 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.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P (lahko tudi
BON 1), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP, za kmete: potrdilo o višini
KD; za tuje ponudnike navedeno v razpisni
dokumentaciji,
– potrdilo poslovne banke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo živil v skladu z zahtevami naročnika,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil, kjer je tako zahtevano,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP programu,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil, v skladu z veljavnimi predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– fiksnost cen,
– kvaliteta,
– plačilni rok,
– lastna proizvodnja,
– odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1454/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2007.
Cena: 7.500 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o. številka 02083-0053787157, sklic na številko
1454-06, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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 31. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 1. 2007
ob 15. uri; OŠ Dušana Bordona Semedela
– Koper, Rozmanova 21a, 6000 Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 12. 2006.
Osnovna šola Dušana Bordona
Semedela – Koper
Ob-35120/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektron-
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ska pošta: razpis@arnes.si, internetni naslov: www.arnes.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: zakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zakup telekomunikacijskega voda med
Koprom in Portorožem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper, Portorož.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.20.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zakup
telekomunikacijskega voda med Koprom in
Portorožem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 4.000 EUR z veljavnostjo od roka za oddajo ponudbe do konca njene veljavnosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni rok plačila.
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. zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečaj ali likvidacija;
5. ni blokad transakcijskega računa (v
zadnjih 6 mesecih pred objavo razpisa);
6. poravnani davki, prispevki in druge
obveznosti v skladu s predpisi. Ponudnik, ki
ima sedež v tujini, v Republiki Sloveniji nima
neporavnanih tistih dajatev, katere bi moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
7. predaja blaga v najem naročniku najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe;
8. izpolnjevanje tehničnih zahtev opredeljenih v obrazcu A-10: Specifikacije;
9. plačilni rok najmanj 30 dni po izstavitvi
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
ad1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
ad2. ustrezno potrdilo ali izpisek ustrezne evidence;
ad3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
ad4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
ad5. izpolnjen obrazec BON 1/P;
ad6. potrdilo davčne uprave;
ad9. razvidno iz obrazca predračun (plačilni rok).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
ad7. razvidno iz obrazca Predračun (izvedbeni rok);
ad8. razvidno iz obrazca A-10: Specifikacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 1. 2007.
Pogoji in način plačila: brezplačno na
sedežu Arnesa ali HTTP://www.arnes.si/razpisi/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 1. 2007 do 12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2007
ob 13. uri; Arnes, Jamova 39, Ljubljana (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Arnes
Ob-35122/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 00386/2/321-26-09, faks
00386/2/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: avtomatski analizator za
testiranje krvi z reagenti.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
avtomatski analizator za testiranje krvi
krvodajalcev na anti-HCV, HIV Ag/Ab,
HBsAg in sifilis.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.25.34.52-1; dodatni predmet, glavni besednjak: 24.49.62.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR oziroma 958.560 SIT,
veljavno do 16. 9. 2007.
2. Izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 10% pogodbene vrednosti.
3. Izjava banke, da bo ponudnik dobil
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: 75-dnevni plačilni rok od datuma obojestranskega
podpisa primopredajnega zapisnika in pravilne izstavitve računa ter 75-dnevni plačilni
rok od datuma dobave reagentov in pravilne
izstavitve računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti.
2. Potrdilo Agencije RS za zdravila in
medicinske pripomočke pri Ministrstvu za
zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo.
3. 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.
4. Potrdilo sodišča, da zoper ponudnika
ni uveden ali začet stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme
biti starejše od 60 dni na dan določen za
predložitev ponudbe.
5. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva prevzema potrdila, ki ga
izdaja pristojni davčni urad; potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni na dan določen za
predložitev ponudbe.
7.1 Pravne in gospodarske družbe predložijo BON-2.
7.2 Samostojni podjetniki predložijo
BON-1/SP in ustrezno število potrdil od
bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni na dan določen za predložitev ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. Izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
in ponujenih vrst in količin opreme ter reagentov in ostalega materiala ter da reagenti
in ostali material v ponujenih količinah ustrezajo normalni izvedbi zahtevanega števila
preiskav, opredeljenih v specifikaciji zahtev
naročnika.
9. Izjava, da ponuja novo nerabljeno
opremo.
10.1 Izjava, da bo dostava opreme ddp
Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in
montirano v prostore naročnikovega oddelka
za transfuziologijo in imunohematologijo.
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10.2 Izjava, da bo dostava reagentov in
ostalega materiala ddp Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo v skladišče naročnika.
11.1 Izjava, da zagotavlja dobavo in montažo opreme v roku 60 dni od sklenitve pogodbe ter da bo s pooblaščenim izvajalcem
Fin-Pro, d.o.o. izvedel povezavo opreme v
laboratorijski informacijski sistem (LIS).
11.2 Izjava, da zagotavlja dobavo reagentov in ostalega materiala v roku 7 dni po
prejemu naročilnice ter da bo po vsakem posameznem naročilu dostavil celotno količino
naročenega blaga.
12. Izjava, da zagotavlja s strani pro
izvajalca pooblaščen in usposobljen servis
za vso dobavljeno in montirano opremo;
Opomba: Ponudniki morajo predložiti potrdilo proizvajalca, da so pooblaščeni in usposobljeni za servisiranje ponujene opreme.
13. Izjava, da zagotavlja odzivni čas servisa največ 6 ur po prejemu obvestila ter
maksimalno 24 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak.
14. Izjava, da zagotavlja šolanje osebja
naročnika za pravilno uporabo opreme.
15. Izjava, da nudi 12-mesečno garancijo za dobavljeno in montirano opremo.
16. Izjava, da zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 10 let po izteku garancijske dobe.
17. CE certifikat s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami 98/79/EC.
18. Izjava, da imajo vsi reagenti CE
oznako, ki jo bo ponudnik na zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih dokumentov (izjava o skladnosti – za artikle iz
razreda I ter izjava o skladnosti in listina o
skladnosti – za artikle iz razredov I-s, I-m,
IIa, IIb in III).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 2. 2007.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za razpisno
dokumentacijo: Avtomatski analizator za testiranje krvi z reagenti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 2007 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2007
ob 13. uri; v mali konferenčni predavalnici v
16. etaži Kirurške stolpnice.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-35130/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, Slovenija, kontaktna(-e) toč-
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ka(-e): Uroš Hribar, tel. +386/1/788-87-69,
e-pošta: obcina-grosuplje@ob.grosuplje.si,
faks +386/1/788-87-64.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: oddaja naročila blaga po odprtem
postopku za dobavo električne energije za
potrebe Občine Grosuplje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: na območju Občine
Grosuplje.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije za potrebe
Občine Grosuplje za obdobje treh let.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
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: 60 merilnih
mest, okvirna letna poraba: VT 762.000 kWh,
MT 270.000 kWh, ET 270.000 kWh.
Ocenjena vrednost brez DDV: 70,000.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 4. 2007, zaključek 31. 3. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalne družbe za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT oziroma 20.864,63 EUR
z veljavnostjo do 30. 3. 2007,
– originalna izjava finančne institucije
(banke oziroma zavarovalne družbe), da bo
izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti in z veljavnostjo 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od
uradnega prejema računa, ki se izstavlja po
posamezni dobavi za pretekli mesec posameznim odjemalcem kot plačnikom.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
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:
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– dokaz o veljavni registraciji;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– licenca za opravljanje energetske dejavnosti s področja predmetnega javnega
naročila, izdana s strani Agencije za energijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora imeti v preteklem letu
prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila, v
preteklih letih pa ne sme imeti blokiranega računa – dokazilo obrazca BON 1/P in
BON 2, za samostojne podjetnike zadnja
odločba o odmeri davka in poročilo banke,
da račun ni bil blokiran;
– poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora imeti vsaj tri reference
za dobavo elektrike v zadnjih treh letih v višini nad 50,000.000 SIT oziroma 208.646,30
EUR z DDV s potrdili o dobro opravljenem
delu z vrednostmi in datumi pogodb;
– izjave ponudnika o sposobnosti, resničnosti podatkov, nemoteni in neprekinjeni dobavi elektrike, posredovanju trimesečnih podatkov, sprejemanju pogojev, podizvajalcih.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 40305-0356/2003.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 26. 1. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom razpisne dokumentacije na račun
01232-0100001923 s pripisom »razpis za
elektriko«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 1. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 3. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 1.
2007 ob 9. uri; Občina Grosuplje, Taborska
cesta 2, 1290 Grosuplje, mala sejna soba
(pritličje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 12. 2006.
Občina Grosuplje
Št. 430-762/2006-2
Ob-35169/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna oseba: Marjeta Kordiš, Ljubljana,
tel. 01/471-23-40, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, navedena v razpisni dokumentaciji, ki se nahaja na
elektronskem naslovu http://www.mors.si,
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-48, 01/471-25-86, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 473/2006 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava in popravilo obstoječe svetlobne signalizacije na letališču Brnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DDP Brnik: MORS Letališka baza Brnik, Brnik 130k, 4210 Brnik.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.50.00.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zamenjava in popravilo obstoječe svetlobne signalizacije z dobavo blaga – količina: 15
kosov robnih svetilk FATO, 15 kosov svetilk
TLOF, 8 kosov svetilk osi vozne steze, 16
kosov robnih svetilk vozne steze, 16 kosov
enot PAPI, rezervni deli ter razna oprema in
orodje, z možnostjo dodatnih naročil.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 11. 12. 2006 in konec
predvidoma 31. 5. 2007, oziroma veljavnost
pogodbe 12 mesecev od podpisa.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– kolikor ponudba presega vrednost
12.518,80 EUR brez DDV, je potrebno ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, v višini najmanj 0,5% od vrednosti
ponudbe, brez DDV, kot jamstvo, da bo, če
bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom
pod razpisnimi pogoji, veljavno najmanj 120
dni od dneva odpiranja ponudb;
– kolikor ponudba presega vrednost
12.518,80 EUR brez DDV, je potrebno ponudbi priložiti podpisano in žigosano izjavo
banke, da bo izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, nepreklicno in brezpogojno, v višini najmanj
0,5% od vrednosti pogodbe, brez DDV, z
veljavnostjo vsaj še 1 mesec čez trajanje
pogodbe, kolikor bo s ponudnikom sklenje-

na pogodba in bo ta presegala vrednost
12.518,80 EUR brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročniku bo račun izstavljen pod pogodbenimi
pogoji, plačal v 30 dneh od uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1) 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 ima ponudba priloženo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
ponudbe,
– podpisano in žigosano krovno izjavo,
– izpolnjeno, podpisano in žigosano prilogo ponudba/cene, obvezna ponudba vseh
pozicij,
– podpisano in žigosano izjavo o posebnih naročnikovih zahtevah in
– podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe)
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2006 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006;
– fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
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Ponudnik ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih
do vštevši dneva sestave obrazca o plačilni
sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo.
Dokazilo-priloga: da ima k ponudbi priloženo izpolnjeno, podpisano in žigosano
izjavo o zadostnih tehničnih in kadrovskih
zmogljivostih; priložen izpolnjen, podpisan
in žigosan spisek pogodb in fakturirane realizacije ter priloženi najmanj dve izpolnjeni, podpisani in žigosani potrdili (referenci)
svojih poslovnih partnerjev, da je izvedel
pogodbeno delo in dobavil blago, ki je v
zvezi s predmetom tega javnega naročila,
v skladu s pogodbenimi določili in priložen
certifikat o usposobljenosti ponudnikovega
podjetja oziroma njegovih delavcev, ki mora
biti izdan s strani proizvajalca svetil za izvajanje del v zvezi s predmetom tega javnega
naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– vrednost ponudbe – najcenejša po
nudba maks. 80 točk,
– rok izvedbe: – najkrajši rok maks. 10
točk,
– garancijski rok – najdaljši rok maks.
10 točk.
Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo dosegel najvišjo vsoto števila
točk po vseh merilih.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-762/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
– naročnik objavlja svoja javna naročila
za nakup blaga in storitev na spletnih straneh, kjer so dosegljive tudi razpisne dokumentacije v MS-Word obliki,
– vsi ponudniki so dolžni spremljati in
pri pripravi ponudb upoštevati vprašanja in
odgovore, obvestila in sporočila, vezana na
predmetno javno naročilo, ki bodo objavljena le na spletnih straneh naročnika (glej
krovno izjavo v razpisni dokumentaciji),
– ponudniki ne smejo spreminjati določb
razpisne dokumentacije za predmetno javno
naročilo, ki je objavljeno na spletnih straneh
naročnika (glej krovno izjavo razpisne dokumentacije).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 19. 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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 1. 2007
ob 9. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat
za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

Št.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ogled lokacije
za pripravo ponudbe v zvezi s predmetom
javnega naročila bo organiziran v ponedeljek dne 8. 1. 2007, s pričetkom ob 10. uri,
na Brniku: MORS Letališka baza Brnik, Brnik 130 k, 4210 Brnik, s predhodno faks najavo do petka dne 5. 1. 2007, do 12. ure, kot
je razvidno v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 12. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Št. 430-484/2006/7

Ob-35097/06

Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za potrebe adaptacije objektov PP Koper,
PPOP Koper ter PPP in EVSP Koper, št.
430-484/2006, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 120-121 z dne 24. 11. 2006,
Ob-32977/06, se popravi naslednja točka:
V II.1.7) »Lokacija in mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe« se lokacija za sklop 1
spremeni, tako da le-ta pravilno glasi:
»Sklop 1: PP Koper, Ljubljanska cesta
8, Koper«.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 4301-50/2006
Ob-35054/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, kontaktna oseba: Jožica Ložar, univ.
dipl. prav., Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-72, faks 01/478-43-28,
elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: www.mss.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Bojana Sovič, Strma ul. 8,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Bojana Ahmetaj, Strma ul. 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
kontaktna oseba: Jožica Ložar, univ. dipl.
prav., Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-72, faks 01/478-43-28,
elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: www.mss.gov.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-50/2006.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
VIZ Višnja Gora – Rekonstrukcija objekta Zajčeve Vile (izdelava projektne in tehnične dokumentacije, upravni postopek,
gradbena, obrtniška, strojna in elektro
instalacijska dela ter dobava in montaža
opreme).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ciglerjeva 18, Višnja Gora,
parc. št. 395/4 in 395/6 k.o. Dedni Dol.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: VIZ Višnja Gora – Rekonstrukcija objekta Zajčeve
Vile (izdelava projektne in tehnične dokumentacije, upravni postopek, gradbena, obrtniška, strojna in elektro instalacijska dela
ter dobava in montaža opreme).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– pričetek del: konec januarja 2007,
– zaključek del: konec oktobra 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe.
– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal naročniku ob pravnomočnosti
uporabnega dovoljenja.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (inženiringa),
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
predstavnika naročnika (inženiringa) po
primopredaji del, predaji bančne garancije
oziroma garancije zavarovalnice za garancijsko dobo, v 60 dneh od uradnega prejetja
potrjene končne situacije.
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) 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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Dokazilo, da je registriran za dejavnost,
ki je predmet javnega razpisa pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– priglasitveni list DURS.
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– Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
– Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
– Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
– Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 in 2005 ter plačila
o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih
ima odprte transakcijske račune.
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: podatke iz bilance stanja
in iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 in
2005 (iz davčne napovedi za leto 2004), ki
jih potrdi DURS ter potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb ter morebitnih blokad le-tega.
– Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v poslovnem letu
2004 in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje
pogoja iz točke III.2.B. razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik ima ustrezne reference s področja gradnje objektov visokih gradenj v
zadnjih 3 letih, kar je pokazal s potrdili naročnikov, in sicer:
– Zgradil oziroma rekonstruiral je vsaj 2
objekta visokih gradenj, v vrednosti min. 50
mio SIT (z DDV) za posamezni objekt.
Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, kar je dokazal s potrdili naročnika, in sicer je bil v zadnjih 3 letih
odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih, kjer
je izvajalec izvajal dela v vrednosti min. 50
mio SIT (z DDV).
Predvideni odgovorni projektant arhitekture – koordinator izdelave PGD, PZI projektne dokumentacije in projektiranja objektov
visokih gradenj ima ustrezne reference, kar
je dokazal s potrdili naročnika, in sicer je bil
v zadnjih 3 letih odgovorni projektant arhitekture na vsaj 2 objektih, vrednost katerih
je bila min. 50 mio SIT (z DDV).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-50/2006.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 1. 2007.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 15. 1.
2007 do 10. ure; Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum prejema: 15. 1. 2007 ob 12. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana – III. nadstropje,
sejna soba št. 309.
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: 8. 12. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 886/06
Ob-35060/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++385/1/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana,
Komerciala, tajništvo Komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, Komerciala, tajništvo Komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova glavne razdelilne plošče v glavni tranformatorski postaji KC na Zaloški
cesti 7.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni pred-

met: 45.31.72.00-4, dodatni predmeti:
45.31.56.00-4.
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 z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv, ki jo izda prvovrstna banka: a) za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(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 15. 2. 2007.
Cena: 70 EUR.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 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: 200 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2007
ob 10.30; Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, sejna soba/2.
nadstropje, 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: ponudniki
imajo pravico do brezplačnega vpogleda v
razpisno dokumentacijo, na naslovu, ki je
naveden za njen prevzem, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
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Št. 603/06
Ob-35066/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž. les.,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija,
tel. 03/78-00-106, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktne osebe: Magda Novak,
Mira Mastnak in Albin Apotekar, Celjska cesta
37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182
ali 03/78-00-106, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si ali, albin.apotekar@pb-vojnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, tajništvo
uprave, kontaktni osebi: Magda Novak, Mira
Mastnak, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182, faks 03/78-00-200,
elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Gradbena dela:
1. sklop: dokončanje sanacije objekta
Uprava v DE Ravne pri Šoštanju,
2. sklop: izvedba prve faze sanacije
Glavnega bolniškega objekta (dvorec
Gutenbuchel) v DE Ravne pri Šoštanju,
3. sklop: likvidacija greznic v PB Vojnik in izvedba direktnih priključkov na
kanalizacijski priključek, ki vodi v čistilno
napravo,
4. sklop: ureditev prostorov za dodatni arhiv na podstrešju objekta Uprava
PB Vojnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in Delovna enota Ravne pri Šoštanju, Ravne 18/a,
Šoštanj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga II – gradbena dela:
– razredi: 50, skupine: 501, podskupine
in točke: 501,1;
– razredi: 50, skupine: 503, podskupine
in točke: 503,3;
– razredi: 50, skupine: 404, podskupine
in točke: 504,1.
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: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30–60 delovnih dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe zahteval;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo
izročil naročniku ob primopredaji.

Št.

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: kot ponudnik lahko na javnem razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence (dokaz ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokaz ne sme biti starejši od 30
dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence (dokaz ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe);
– da ni dal zavajajoče podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – pisna izjava ponudnika;
– da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo,
ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj sedež (dokaz
mora biti v originalu in ne starejši od 30 dni
od datuma za oddajo ponudbe);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – obrazec
BON – 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran – velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 (dokaz
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe);
– da nudi 60 dnevni plačilni rok – pisna
izjava ponudnika,
– da je izdelal ponudbo po sistemu
»funkcionalni ključ v roke« – pisna izjava
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– da zagotavlja vsa razpisana dela – pisna izjava ponudnika;
– da je seznanjen z razmerami na delovišču – pisna izjava ponudnika,
– da zagotavlja odpravo napak v garancijski dobi, ki je običajna za razpisana dela
– pisna izjava ponudnika,
– da je predložil spisek podizvajalcev,
– da je predložil seznam najpomembnejših izvedenih gradbenih del, podobnih
razpisanim, v zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe – izpolnjen obrazec z
dokazili.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije: po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/78-00-200. Prevzem razpisne dokumentacije vsak delovni dan med 8. in
13. uro. Negotovinsko plačilo na TRR št.:
01100-6030279349 pri UJP Žalec s pripisom za razpisno dokumentacijo »gradbena
dela«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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 28. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 1. 2007
ob 9. uri; sejna soba uprave na naslovu:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
Celjska cesta 37, Vojnik.
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 javnega naročila (brez DDV):
124,200.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-35070/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Vital Hribar, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-60,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba: Nives Nardin, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-04,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: nives.nardin@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti na
naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, ali osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP 64-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pleskarsko vzdrževalna dela v objektih
naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
v skladu s popisom iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4.200 EUR, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 4.200
EUR in bančna garancija za odpravo napak
v višini 4.200 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od datuma evidentiranega prejema računa
v vložišču Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
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 naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– redni izpisek iz obrtnega registra,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazila o finančni sposobnosti:
BON 1/P oziroma BON 1/SP.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zaposleni in zahtevana izobrazba,
– opremljenost ponudnika,
– reference,
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– garancijska doba,
– odzivni čas.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PSP 64-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 1. 2007.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 100-64-06. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2007
ob 12. uri; sejna soba v poslovni stavbi Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
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: 8. 12. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 156
Ob-35071/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, kontaktna oseba: Polanec Cvetka, Potrčeva ul. 1,
2319 Poljčane, Slovenija, tel. 02/829-59-21,
faks 02/802-56-75, elektronska pošta: cvetka@dom-poljcane.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: G-2-2242/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila::
pralnica – nadomestna gradnja z rekonstrukcijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom dr. Jožeta Potrča
Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponujenih del z vključenim davkom
na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo
60 dni od oddaje ponudbe.
b) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 5% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV), ki
mora biti veljavna do konca izvedbe del.
c) Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Garancijo mora izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji (tehničnim pregledu
oziroma prevzemu del). Brez predložitve
garancije primopredaja ni opravljena. Rok
trajanja garancije je 1 dan daljši kot je garancijski rok, ki je določen v osnovni pogodbi. Garancijski znesek se mora glasiti na 5%
(pet odstotkov) skupne vrednosti pogodbe
oziroma skupne vrednosti posla z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval
po mesečnih situacijah, kot je podrobneje
predpisano 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: predložitev pravnega akta, iz
katerega je razvidno, kdo je nosilec posla in
sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Uradni list RS, št. 108 z
dne 20. 10. 2006, Ob-29055/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. rok izvedbe del,
3. reference,
4. plačilni pogoji.
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 19. 1. 2007.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski račun naročnika: 01100 – 6030268582,
prevzem z dokazilom plačila in pooblastilom
ponudnika za dvig razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 1. 2007 do 11.
ure; vsak delavnik med 8. in 12. uro.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki naročnika in
predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 1. 2007
ob 12. uri; sedež Doma dr. Jožeta Potrča
Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane.
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: 8. 12. 2006.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Št. 00954
Ob-35083/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ptuj,
Mestni trg 1, SI-2250, Slovenija, v roke:
Jernej Šömen, tel. +386/2/780-54-60, epošta: cistilna@komunala-ptuj.si, faks
+386/2/780-54-64.
Internetni naslov naročnika: www.ptuj.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je potrebno poslati ponudbe/prijave
za sodelovanje: Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, Slovenija, e-pošta: cistilna@komunala-ptuj.si, tel.
+386/2/780-54-60, faks +386/2/780-54-64.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: celovito varovanje vodnih virov
podtalnice Ptujskega polja – I. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Mestna občina Ptuj, Občine Hajdina, Starše,
Gorišnica in Kidričevo, Slovenija.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvajalec bo izvedel naslednje naloge: izdelava projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja, projektov za izvedbo, projektov izvedenih del, pridobitev gradbenih
dovoljenj, pridobitev uporabnih dovoljenj, izgradnja kanalizacijskih sistemov
v skupni dolžini 52 km s 27 črpališči odpadnih vod, 2 vakuumski postaji, 20 km
obnove in izgradnje vodovodov, 1 vodni
zbiralnik, 1 globinski vodnjak, obnova in
nadgradnja ČN Ptuj kapacitete 68.000 PE,
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izgradnja ČN Kidričevo 8.500 PE, izgradnja ČN Gorišnica 2.100 PE, poskusno
obratovanje in predaja objektov.
II.1.6) Enotni
besednjak
javnih naročil (CPV): glavni besed
njak, glavni predmet: 45.25.21.00-9,
45.23.24.00-6, 28.86.12.00-7, dodatni predmet(-i): 74.23.20.00-4, 45.25.21.30-8,
45.23.24.10-9.
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: izvajalec bo izvedel naslednje naloge: izdelava
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, projektov za izvedbo, projektov izvedenih del, pridobitev gradbenih dovoljenj,
pridobitev uporabnih dovoljenj, izgradnja kanalizacijskih sistemov v skupni dolžini 52 km
s 27 črpališči odpadnih vod, 2 vakuumski
postaji, 20 km obnove in izgradnje vodovodov, 1 vodni zbiralnik, 1 globinski vodnjak,
obnova in nadgradnja ČN Ptuj kapacitete
68.000 PE, izgradnja ČN Kidričevo 8.500
PE, izgradnja ČN Gorišnica 2.100 PE, poskusno obratovanje in predaja objektov.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
5.848,510.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
41 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od roka za oddajo ponudb.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo v
višini 10% pogodbene cene z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora
biti veljavna še 90 dni od izdaje potrdila o
izvedbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži
tudi skupina ponudnikov. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
Pravni akt o skupni izvedbi mora minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo
glavnemu ponudniku, neomejena solidarna
odgovornost vseh ponudnikov, posamezni
deleži ponudnikov v % in področje dela, ki
ga bo ponudnik izvedel, način plačila preko
vodilnega ponudnika in rok trajanja sporazuma. Nosilec posla sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna
sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa vsi
drugi so-ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno. V primeru predložitve
skupne ponudbe mora vsak posamezni soponudnik izpolnjevati vse statusne pogoje,
ekonomsko-finančne in tehnično-kadrovske
pogoje pa skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije. V primeru, da na razpisu
kandidirajo ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
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:
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Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila
izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja
1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/742/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena
pravnomočna sodba za goljufijo v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja; da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu, ne
sme biti starejše od 90 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– potrdilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah, za korupcijo, za goljufijo, za pranje denarja ali za podkupovanje ne sme biti
starejše od 60 dni od datuma roka oddaje
ponudb in ga izda Ministrstvo za pravosodje
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3
Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena
3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ,
za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
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preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja;
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež, ne sme
biti starejše od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v
Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– izjava ponudnika, da zoper ponudnika
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika;
– v primeru, da ima ponudnik sedež v
tujini poda tudi lastno izjavo, da je poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005
enaki najmanj protivrednosti 9.000,000.000
SIT oziroma 37,556.334,50 EUR;
– da v zadnjih 6 mesecih samostojni ponudnik oziroma glavni ponudnik v primeru
skupine ponudnikov/konzorcija ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10
dni;
– da ima samostojni ponudnik oziroma
glavni ponudnik v primeru skupine ponudnikov/konzorcija pravočasno poravnane vse
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov/konzorcij) dostop do
kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe
del. V vsakem primeru mora biti kreditni
znesek vsaj 1.300,000.000 SIT oziroma
5,424.803,87 EUR;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2003, 2004 in 2005. Če posluje manj kot 3
leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30
dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma izjava,
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da tuji ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni v zadnjih
6 mesecih.
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– dokazilo v smislu vsebine obrazca 5.9:
Pismo o nameri, izdano s strani poslovne
banke ali zavarovalne družbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih (obdobje zadnjih 5 let se šteje od 1. 1. 2002 do
skrajnega roka za oddajo ponudb javnega
naročila) izgradil (kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje
objekta), in sicer: gradnje novega objekta
(v kar se ne šteje dozidava ali nadzidava)
ali rekonstrukcije objekta ali nadomestne
gradnje) 3 čistilne naprave, od katerih je
1 čistilna naprava za vsaj 15.000 PE in 2
čistilni napravi za vsaj 5.000 PE, od katerih
morata imeti vsaj 2 čistilni napravi uporabno dovoljenje (za čistilne naprave v tujini je
merodajen primerljiv dokument v državi, v
kateri čistilna naprava obratuje);
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih (obdobje zadnjih 5 let se šteje od 1. 1. 2002 do
skrajnega roka za oddajo ponudb javnega
naročila) izgradil (kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje
objekta), in sicer: gradnje novega objekta (v
kar se ne šteje dozidava ali nadzidava) ali
rekonstrukcije objekta ali nadomestne gradnje) 2 kanalizacijska sistema dolžine vsaj
2.000 m, z objekti in določeno hidromehansko opremo (črpališča ali razbremenilniki ali
zadrževalni bazeni), od tega vsaj 1 s sistemom daljinskega vodenja in nadzora, vsaj 1
sistem vakuumske kanalizacije in ima vsaj 1
sistem uporabno dovoljenje (za kanalizacijske sisteme v tujini je merodajen primerljiv
dokument v državi, v kateri je kanalizacijski
sistem izgrajen);
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih (obdobje zadnjih 5 let se šteje od 1. 1. 2002 do
skrajnega roka za oddajo ponudb javnega
naročila) izgradil (kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje
objekta), in sicer: gradnje novega objekta
(v kar se ne šteje dozidava ali nadzidava)
ali rekonstrukcije objekta ali nadomestne
gradnje) 2 vodovodna sistema dolžine vsaj
2.000 m, z objekti in določeno hidromehansko opremo (črpališča ali globinski vodnjaki),
od tega vsaj 1 s sistemom daljinskega vodenja in nadzora in ima vsaj 1 sistem uporabno
dovoljenje (za vodovodne sisteme v tujini je
merodajen primerljiv dokument v državi, v
kateri je vodovodni sistem izgrajen);
– da ima ponudnikov odgovorni vodja del
za čistilno napravo, ki je hkrati tudi glavni
koordinator izvedbe projekta (v skladu s 77.
in 78. členom Zakona o graditvi objektov)
v zadnjih 5 letih (obdobje zadnjih 5 let se

šteje od 1. 1. 2002 do skrajnega roka za
oddajo ponudb javnega naročila) izkušnje
pri izvedbi 2 čistilnih naprav, od tega vsaj 1
za 10.000 PE;
– da ima ponudnikov odgovorni vodja del
za kanalizacijo (v skladu s 77. in 78. členom
Zakona o graditvi objektov) v zadnjih 5 letih
(Obdobje zadnjih 5 let se šteje od 1. 1. 2002
do skrajnega roka za oddajo ponudb javnega naročila) izkušnje pri izvedbi 1 kanalizacijskega sistema dolžine vsaj 2.000 m, z
objekti in določeno hidromehansko opremo
(črpališča ali razbremenilniki ali zadrževalni
bazeni);
– da ima ponudnikov odgovorni vodja del
za vodovod (v skladu s 77. in 78. členom
Zakona o graditvi objektov) v zadnjih 5 letih (obdobje zadnjih 5 let se šteje od 1. 1.
2002 do skrajnega roka za oddajo ponudb
javnega naročila) izkušnje pri izvedbi 1 vodovodnega sistema dolžine vsaj 2.000 m, z
objekti in določeno hidromehansko opremo
(črpališča ali globinski vodnjaki);
– da je odgovorni projektant za čistilno
napravo v zadnjih 5 letih (obdobje zadnjih
5 let se šteje od 1. 1. 2002 do skrajnega
roka za oddajo ponudb javnega naročila)
projektiral 3 čistilne naprave, od tega vsaj 1
večjo od 15.000 PE in 2 večji od 5.000 PE,
od katerih imata vsaj 2 čistilni napravi gradbeno dovoljenje (za čistilne naprave v tujini
je merodajen primerljiv dokument v državi,
v kateri čistilna naprava obratuje);
– da je odgovorni projektant za kanalizacijo v zadnjih 5 letih (obdobje zadnjih 5
let se šteje od 1. 1. 2002 do skrajnega roka
za oddajo ponudb javnega naročila) projektiral 2 kanalizacijska sistema dolžine vsaj
2.000 m, z objekti in določeno hidromehansko opremo (črpališča ali razbremenilniki ali
zadrževalni bazeni), od tega vsaj 1 vakuumsko kanalizacijo in ima vsaj 1 kanalizacijski
sistem gradbeno dovoljenje (za kanalizacijske sisteme v tujini je merodajen primerljiv
dokument v državi, v kateri je kanalizacijski
sistem izgrajen);
– da je odgovorni projektant za vodovod
v zadnjih 5 letih (obdobje zadnjih 5 let se
šteje od 1. 1. 2002 do skrajnega roka za
oddajo ponudb javnega naročila) projektiral
2 vodovodna sistema dolžine vsaj 2.000 m,
z objekti in določeno hidromehansko opremo (črpališča ali globinski vodnjaki), od tega
ima vsaj 1 vodovodni sistem gradbeno dovoljenje (za vodovodne sisteme v tujini je
merodajen primerljiv dokument v državi, v
kateri je vodovodni sistem izgrajen);
– da bo ponudnik vgradil opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s
strani naročnika v tehničnih specifikacijah
(Poglavje 3 razpisne dokumentacije);
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec 5.10: Referenčna potrdila ponudnika za čistilno napravo, izdana s strani
investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.11: Referenčna potrdila
ponudnika za kanalizacijo, izdana s strani
investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.12: Referenčna potrdila ponudnika za vodovod, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
5 razpisne dokumentacije.
– Kopije uporabnih dovoljenj.
– Obrazec 5.14: Obrazec za življenjepise.
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– Obrazec 5.15: Referenčna potrdila odgovornega vodja del, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
5 razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.16: Referenčna potrdila odgovornega projektanta za čistilno napravo,
izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.17: Referenčna potrdila odgovornega projektanta za kanalizacijo, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine,
razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.18: Referenčna potrdila odgovornega projektanta za vodovod, izdana
s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
– Kopije gradbenih dovoljenj.
– Obrazec 5.22: Seznam opreme, katero
bo ponudnik vgradil in tehnično – prospektna dokumentacija.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2005/SI/16/C/PE/003/01.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ob-11984/06 z dne 28. 4. 2006; 2006/S
80-084157 z dne 26. 4. 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: 5. 2. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 144.000 SIT.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 144.000 SIT
ali 600,90 EUR (znesek v EUR je preračunan po centralnem paritetnem tečaju 1
EUR = 239,640 SIT), na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, SI-1000 Ljubljana, št.
računa 33000–6617471620, IBAN koda / št.
računa SI5633000-6617471620, Swift koda:
HAABSI22, s pripisom “Ptuj”. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
Ponudbe morajo biti predložene na način in
v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 2. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 2.
2007 ob 12. uri; Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Puhova ulica 10, SI-2250 Ptuj.

Št.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt se sofinancira iz sredstev EU Kohezijskega sklada; projekt št.
2005/SI/16/C/PE/003.
VI.3) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
11. 1. 2007, ob 10.30 po lokalnem času,
na naslovu: Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Puhova ulica 10, SI-2250 Ptuj. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu
kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni
obvezno.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 12. 2006.
Mestna občina Ptuj
Št, 110-1/06
Ob-35445/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Infra d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290
Sevnica, Slovenija, tel. 01/30-68-255, faks
01/30-68-163.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Stankovič Stane, univ. dipl.
inž. grad., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-289, faks 01/30-68-163,
internetni naslov: www.ddc.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Stanešič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ddc.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KS11.

132 / 15. 12. 2006 /

Stran

9719

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za ureditev kolesarske steze ob cesti G1-5/ 332 Radeče–Boštanj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ureditev kolesarke steze ob cesti G1-5/0332 Radeče–Boštanj, št.
PZI-206/06.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.62-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela za ureditev kolesarske steze ob
cesti G1-5/0332 Radeče–Boštanj v dolžini
1450 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3% ocenjene vrednosti naročila z DDV,
z veljavnostjo najmanj 120 dni po poteku
skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisna
dela se bodo financirala iz sredstev Infre
d.o.o. Sevnica.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov).
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri
ima sedež.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, če gre za dejavnost za
katero je dovoljenje zahtevano s posebnim
zakonom.
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Izjava o letnih prihodkih.
Izjava o neblokiranem transakcijskem
računu.
Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev.
Izjava o poravnanih zapadlih obveznostih do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izjava o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne
ceste.
Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila.
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Podatki o vodilnem tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja del).
Izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega
jezika.
Izjava o referenčnem delu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: KS11.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 1. 2007.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11 ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 4.166,67 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 1. 2007 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2007
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
v 3 nadstropju.
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: 8. 12. 2006.
Infra d.o.o. Sevnica
Št. 430-759/2006-3
Ob-35099/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba:
Alojzij Štraus, tel. 01/471-21-86, Ivan Bošković, tel. 01/471-21-03 in vsak delavnik
med 8.30 in 11. uro, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01 (tajništvo), faks 01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o naročilu na naslovu naročnika. Ponudnik mora dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevati pisno, vendar
ne pozneje, kot 5 dni pred rokom, ki je določen za predložitev ponudbe. Naročnik bo
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najkasneje v 3 dneh od prejema pismenega
vprašanja, vsem potencialnim ponudnikom,
ki so prejeli razpisno dokumentacijo, posredoval pisni odgovor. Pisna komunikacija je
lahko dopis ali faks.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba: Alojzij Štraus, tel. 01/471-21-86,
Ivan Bošković, tel. 01/471-21-03 in vsak delavnik med 8.30 in 11. uro, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01
(tajništvo), faks 01/471-16-37.
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: MORS-899/06-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih del »Prenova praznih
službenih stanovanj v lasti MO RS po
sklopih št.: 211106, 221106, 231106 in
271106«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:

je prijavil na en sklop, več sklopov ali vse
sklope.
A) Bančna garancija za resnost po
nudbe
Bančna garancija za resnost ponudbe
po vsebini ne sme odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Ponudnik ob predložitvi razpisne
dokumentacije priloži bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki jo izda banka.
Višina ustreznega zavarovanja za resnost ponudbe je v višini 10% od vrednosti
ponudbe (glede na skupno ponujeno vrednost za vse »sklope« za katere je dal ponudbo). Ostali pogoji so definirani v razpisni
dokumentaciji. Bančna garancija mora veljati najmanj 6 mesecev od roka za oddajo
ponudbe.
B) Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
Ponudnik mora ob predložitvi ponudbe
priložiti:
– izjavo banke po vzorcu naročnika (Poglavje 8 – Priloga 8/2 iz razpisne dokumentacije) ali
– izpolnjen, žigosan in podpisan vzorec
naročnika (Poglavje 8 – Priloga 8/2 iz razpisne dokumentacije) s strani banke,

Sklop

Lokacija in predvideno število stanovanj

Popis del št.:

211106
221106
231106

Obala; skupaj stanovanj – 8
Ajdovščina; skupaj stanovanj – 8
Vipava; skupaj stanovanj – 9

211106-A
221106-B
231106-C

271106

Postojna; skupaj stanovanj – 10

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: obseg
del je razviden iz popisov del:
– št. 211106-A za sklop št. 211106, lokacija: Obala, število stanovanj 8,
– št. 221106-B za sklop št. 221106, lokacija: Ajdovščina, število stanovanj 8,
– št. 231106-C za sklop št. 231106, lokacija: Vipava, število stanovanj 9,
– št. 271106-D za sklop št. 271106, lokacija: Postojna , število stanovanj 10,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: pogodbeni rok za posamezni
“sklop” je določen s strani naročnika in se
šteje od dneva uvedbe izvajalca v delo, ter
po izpolnitvi obveznosti naročnika. Izvajalec
se zavezuje z deli pričeti od dneva uvedbe
izvajalca v delo in jih končati v roku:

271106-D

da mu bo ob podpisu pogodbe izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vsak posamezni
»sklop« za katerega je dal ponudbo.
C) Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Ponudnik mora ob predložitvi ponudbe
priložiti:
– izjavo banke po vzorcu naročnika (Poglavje 8 – Priloga 8/2 iz razpisne dokumentacije) ali
– izpolnjen, žigosan in podpisan vzorec
naročnika (Poglavje 8 – Priloga 8/2 iz razpisne dokumentacije) s strani banke,
da mu bo izdala bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku za vsak
posamezni »sklop« za katerega je sklenil
pogodbo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval
po mesečnih situacijah glede na izvedena
dela, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo izvršil plačilo nespornega
zneska v roku 60 koledarskih dni od dneva
prejema posamezne situacije in končne situacije.

Sklop

Lokacija in predvideno število stanovanj

Popis del št.:

211106

Obala; skupaj stanovanj – 8

211106-A

60

231106

Vipava; skupaj stanovanj – 9

231106-C

75

221106
271106

Ajdovščina; skupaj stanovanj – 8
Postojna; skupaj stanovanj – 10

Naročnik bo uvedel izbranega izvajalca v
delo za vsak posamezni »sklop« posebej.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva
Finančna zavarovanja: ponudnik mora
upoštevati in predati finančna zavarovanja
ne glede na število »sklopov« na katere se
je prijavil in ima enake obveznosti, če se

221106-B

271106-D

Koledarskih dni
60
70

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Ponudnik mora v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije priložiti:
a) dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje
javnega naročila;
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b) odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila in je na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno
ali lastno izjavo (priloga 4/1 razpisne dokumentacije);
c) potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– lastno pisno izjavo ponudnika, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo,
da proti njemu ni uveden kazenski postopek
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
d) potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
e) potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom;
f) potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik mora v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije priložiti:
a) finančna sposobnost ponudnika – potrdilo o solventnosti.
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje pred oddajo ponudbe
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005. Ponudnik mora v ponudbi predložiti
BON-1/P in ne more kot nadomestilo le tega
predložiti BON-1.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjeno napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprti bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
b) Poročilo revizorja o poravnavi zapadlih
obveznosti: ponudnik mora predložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov.
c) Izjava ponudnika o plačilu storitev do
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik mora v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije predložiti in izkazati:
a) dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudbe (Priloga 4/4 razpisne dokumentacije);
b) da ima zaposleno najmanj eno osebo
ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske
pogoje za odgovornega vodjo del za zah-

Št.

tevne objekte skladno s 77. členom ZGO-1
(Ur. l. RS, št. 102/04);
c) da ima zavarovano svojo odgovornost
v skladu s 33. členom ZGO-1 (Ur. l. RS, št.
102/04) za predmet javnega naročila (GOI
dela) in predložiti kopijo veljavne zavarovalne police;
d) izjavo ponudnika o strokovni, kadrovski in tehnični sposobnosti izvedbe celotnega obsega del (priloga 4/5 razpisna dokumentacije);
e) kalkulacijske osnove za obrtniška
dela, ki se nanašajo na predmet javnega
naročila;
f) priložiti za dobavo in montažo PVC
oken in PVC balkonskih vrat “Poročilo o
meritvah toplotne prehodnosti za PVC okna
in PVC balkonska vrata”, ki jih navaja v
ponudbi;
g) izjavo tehnične lastnosti in pogoje
montaže za PVC okna, PVC balkonska vrata, police in senčila (priloga 4/6 razpisna
dokumentacije);
h) izjavo o proizvajalcu stavbnega pohištva za PVC okna, PVC balkonska vrata,
police in senčila (priloga 4/7 razpisna dokumentacija).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B1) spodaj navedena merila.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: ker se naročilo odda po posameznem
»sklopu«, je merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika posameznega »sklopa« najnižja
ponudbena cena z DDV v EUR za posamezni »sklop«.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 1. 2007.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika
na MORS, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Ljubljana, Vojkova cesta 61;
vsaki delavnik med 8.30 in 11. uro od 19. 12.
2006 naprej. Zastopnik ponudnika je obvezen pred dvigom razpisne dokumentacije
predati naročniku pooblastilo o zastopanju
ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 6 mesecev od roka za oddajo
ponudbe.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2007
ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
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Vojkova cesta 61, Ljubljana, sejna soba št.
327/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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-495/2006-3
Ob-35109/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr.mnz@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54, faks
+386/1/428-57-91,
elektronska
pošta:
jr.mnz@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za prenovo prostora dežurnega policista in ostalih
prostorov v pritličju objekta PP Kranj, št.
430-495/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je prenova prostora dežurnega policista in ostalih prostorov v pritličju objekta PP Kranj, in sicer
obsega naslednja dela:
– gradbena in obrtniška dela,
– električne inštalacije in električna
oprema,
– strojne inštalacije,
– dobava in montaža notranje opreme.
Predmet javnega razpisa (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala na
lokaciji PP Kranj, Bleiweisova 3, Kranj.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila je 33,333.333,33 SIT
brez DDV oziroma 40,000.000 SIT z DDV.
Obseg razpisanih del je podrobno opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa, predhodno overjenega od nadzornika. Račun je izstavljen po mesečnih
situacijah na osnovi pregledane in potrjene
knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni
izvedbi naročila mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za
izvedbo naročila. ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in finančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja (ponudnik ga mora
predložiti v primeru, da njegova skupna
ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 50,000.000 SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ji bo odgovorno za izvedbo del,
– terminski plan,
– licenca za načrtovanje in izvajanje
varnostnih sistemov;
– izjava ponudnika o naknadni predložitvi prospektne dokumentacije,
– seznam najpomembnejših gradenj
v zadnjih petih letih s področja predmeta
javnega naročila – gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del; pogoj so najmanj trije izvedeni projekti (gradnje), vsak v vrednosti
najmanj 30,000.000 SIT.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-495/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 1. 2007.
Cena: 4.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43049506, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljub
ljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer
vsak dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko
državni organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana
tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 1. 2007 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2007
ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4
(medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Tuji ponudniki predložijo pod točko III.2.1) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež
oziroma po pravu, po katerem je ponudnik
ustanovljen, državni organi ne izdajajo 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.
Naročnik si, v skladu s 89. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04,
ZJN-1-UPB1), po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave po pogojih, kot jih določa 89. člen
ZJN-1-UPB1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Storitve
Št. 351-96/2006

Ob-35159/06
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
V zvezi z javnim razpisom za izdelavo
projektne dokumentacije za Kulturno izobraževalno središče v Črnomlju (Ur. l. RS,
št. 102-103 z dne 6. 10. 2006), vas obveščamo, da zavračamo vse ponudbe in s tem
postopkom zaključujemo postopke oddaje
predmetnega naročila.
Razlogi za zavrnitev vseh ponudb: naročnik je v postopku predmetnega naročila
prejel sedem pravilnih ponudb ponudnikov
TMD Invest d.o.o., Elea IC d.o.o., Projekt
d.d., Slovenija Projekt d.d., Savaprojekt d.d.,
Arha d.o.o. in Projekta inženiring. Po pregledu vseh ponudb in predvsem ponudbenih cen, naročnik ugotavlja, da nima dovolj
predvidenih sredstev v proračunu za leto
2006 za realizacijo navedenega javnega
naročila, zato iz tega razloga zavrača vse
ponudbe. Naročnik ugotavlja, da gre v konkretnem primeru za objektivne okoliščine,
na katere glede na dane okoliščine naročnik
nima vpliva. Skladno s 77. členom Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno
prečiščeno besedilo) torej naročnik zavrača
vse prejete ponudbe.
Zahvaljujemo se vam za vašo ponudbo.
V primeru novega postopka bo ta objavljen
skladno z veljavno zakonodajo.
Občina Črnomelj
Št. 889/06

Ob-35098/06

Podaljšanje rokov
V javnem naročilu za podporo IT
storitvam objavljenem v: Glasilu EU
2006/S 179-190731 z dne 20. 9. 2006 in
Uradnem listu RS, št. 98 z dne 22. 9. 2006,
Ob-26076/06, 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: 21. 12. 2006 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 12. 2006 do
10. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 12.
2006 ob 10.30; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje Zaloška cesta 14,
Ljubljana.
Vse listine, ki bi bile veljavne na dan
7. 11. 2006 bodo veljavne tudi za novi datum oddaje in odpiranja ponudb, veljavnost
ponudb in bančna garancija za resnost ponudbe pa sta vezani na novi rok za oddajo
ponudb.
Klinični center Ljubljana
Ob-35065/06
Popravek
in podaljšanje rokov
V javnem razpisu za vzdrževanje fotokopirnih strojev z dobavo potrošnega materiala (razen papirja) in rezervnih delov za 90
fotokopirnih strojev, in sicer za sklop 1: 68
črnobelih fotokopirnih strojev proizvajalca
oziroma znamke Canon, in za sklop 2: 22
črnobelih fotokopirnih strojev proizvajalcev
oziroma znamk Kyocera Mita, Nashuatec
in Rankxerox, številka javnega naročila JN
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DIREKCIJA-016/06-S, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006,
Ob-29138/06, se popravijo naslednje točke,
tako da se pravilno glasijo:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 1. 10. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ocenjene vrednosti ponujenih
sklopov javnega naročila (brez DDV), veljavna najmanj do 30. 4. 2007;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ocenjene
pogodbene vrednosti ponujenih sklopov (z
vključenim DDV), veljavna najmanj še 1 dan
po prenehanju veljavnosti pogodbe.
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 11. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 1. 2007
ob 12. uri; sedež naročnika, Miklošičeva 24,
Ljubljana, soba 140/I.
Vse ostale točke objave javnega razpisa
ostanejo nespremenjene.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-35085/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku: prevozi šolskih otrok za potrebe Osnovne šole
Dol pri Ljubljani, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 123-124 z dne 1. 12. 2006,
Ob-33720/06, se spremenijo navedbe pod
točkami objave, kot sledi:
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Sklop št. 1
2) Kratek opis:
Redni prevozi šolskih otrok. Sklop je
razdeljen en podsklop.
2. podsklop: redni prevozi s kombijem
se črta.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: črta se
besedilo »redni (dnevni) prevozi šolskih
otrok s kombijem«.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Št. 6/35-1940-06
Ob-35452/06
Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 80/06, dne 28. 7. 2006, Ob-21814/06
za »čiščenje prostorov Pošte Slovenije,
d.o.o.« se spremenijo naslednje točke:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb:
15. 1. 2007 do 12. ure, Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo,
Nabavna služba, Slomškov trg 10 v Mari
boru.
IV.3.8 Pogoji odpiranja ponudb: 16. 1.
2007 ob 11. uri, v prostorih Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: ponudba mora biti veljavna do
23. 3. 2007; posledično se spremeni tudi
zahteva po veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe, ki mora biti veljavna do
2. 4. 2007.
VI.3) Dodatne informacije: vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost
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dokumentov se bo upoštevala, glede na
roke, ki so bili objavljeni dne 28. 7. 2006 (ni
potrebo prilagati novih dokumentov).
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-35605/06
Popravek
V javnem razpisu za zavarovanje premoženja Občine Gornja Radgona, objavljenem v Ur. l. RS, št. 124 z dne 1. 12. 2006,
Ob-33715/06, se popravi naslednja točka:
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
Druge določbe objave ostanejo nespremenjene.
Občina Gornja Radgona
Št. 430-181/2006/15
Ob-35439/06
Spremembe
V javnem razpisu za izvajanje storitev
upravljanja, obratovanja in vzdrževanja
objektov, garaž, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž v objektih po sklopih za potrebe državnih organov
v Ljubljani, in sicer za dva sklopa – sklop 1:
upravni center Tržaška cesta 19 in 19a ter
Langusova ulica 4 in sklop 2: objekt PTC
Ledina, Kotnikova ulica 5, z oznako ODUPR-38/2006, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006, Ob-30923/06,
sprememba obsega novo besedilo točke
9.1.4., ki se na novo glasi:
Točka 9.1.4. Kadrovski pogoji
1. ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi; za izvajanje
storitev po posameznem razpisanem sklopu mora zagotavljati najmanj dva delavca
ustrezne izobrazbe – zaključena najmanj
V. stopnja tehnične stroke (elektrotehnična
in strojna)
Dokazila:
Poimenski seznam osebja in
Fotokopije potrdil o zaključeni izobrazbi
za navedeno osebje.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 244/2006
Ob-34598/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Duplek, kontaktna oseba: Franc Beber,
Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek, Slovenija, tel. 02/684-09-11, faks 02/684-09-28,
elektronska pošta: franc@duplek.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371 – 00028/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zimske službe na občinskih cestah in površinah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Duplek.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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:
– pluženje snega in posipavanje z mešanico soli in peska na lokalnih cestah v
skupni dolžini približno 60 km;
– pluženje snega in posipavanje z mešanico soli in peska ali samo z peskom na javnih poteh v skupni dolžini približno 80 km.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: zimska služba se izvaja od 15. 11.
2006 do 30. 4. 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: oprav
ljena storitev bo plačana v roku 30 dni od
dneva prejema računa za minuli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz
42. člena ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji
dejavnosti ali potrdilo pristojnega davčnega
urada, da ni prenehal opravljati dejavnosti, če je registriran pri davčnem uradu ali
dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če je nosilec kmetijskega
gospodarstva.
2. da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence
ali izjavo ponudnika, da takšno dovoljenje
ni potrebno.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen in da
ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že
izbrisane;
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali drug postopek, ki bi za posledico imel
prenehanje opravljanja dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo ali izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence; nosilec
kmetijskega gospodarstva pa poda lastno
izjavo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež;
Dokazilo: potrdilo, da ima poravnane vse
zapadle davke in prispevke, ki ga izda pristojni davčni urad, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
2. da ponudnik ni imel zadnjih šest mesecev blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo banke.
3. da ponudnik sprejema 30-dnevni plačilni rok;
Dokazilo: lastna izjava ponudnika.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik v zadnjih dveh letih že
opravljal zimsko službo;
Dokazilo: lastna izjava ponudnika.
2. da ponudnik razpolaga z ustreznimi
strojnimi in kadrovskimi kapacitetami;
Dokazilo: lastna izjava ponudnika z navedbo strojnih in kadrovskih kapacitet.
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: pričetek zimskih razmer.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371 – 00028/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: ni plačila za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 12. 2006 ali 23 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 31. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno, sodelujejo pa lahko pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 12. 2006
ob 14. uri; Občina Duplek, Cesta 4. julija
1006, 2241 Spodnji Duplek, v Glonarjevi
dvorani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 12. 2006.
Občina Duplek
Ob-35044/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franc Jamšek, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 041/2006 MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve mednarodne ekspresne dostave dokumentnih pošiljk po sistemu »od
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vrat do vrat« za dostavo iz Ljubljane v
tujino.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prevzem na sedežu naročnika, dostava na zahtevano lokacijo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.12.11.00-1; dodatni predmet, glavni besednjak: 64.12.12.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.12.11.00-1; dodatni predmet, glavni besednjak: 64.12.12.00-2.
2) Kratek opis:
Evropa I
Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Irska, Islandija, Italija in Vatikan, Luksemburg, Monako, Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Španija, Švedska, Švica, Velika
Britanija, ostale evropske države, ki niso
vključene v sklopu 2.
3) Obseg ali količina: v trenutku objave
količine za naročnika objektivno niso določljive – storitve se bodo naročale glede na
dejanske potrebe v času veljavnosti okvirnega sporazuma s posameznimi izvajalci.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.12.11.00-1; dodatni predmet, glavni besednjak: 64.12.12.00-2.
2) Kratek opis:
Evropa II
Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka,
Črna gora, Grčija, Hrvaška, Madžarska,
Makedonija, Malta, Poljska, Portugalska,
Ruska federacija, Slovaška, Srbija, Turčija,
Ukrajina.
3) Obseg ali količina: v trenutku objave
količine za naročnika objektivno niso določljive – storitve se bodo naročale glede na
dejanske potrebe v času veljavnosti okvirnega sporazuma s posameznimi izvajalci.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.12.11.00-1; dodatni predmet, glavni besednjak: 64.12.12.00-2.
2) Kratek opis:
Severna in Latinska Amerika ter Karibi,
Argentina, Brazilija, Čile, Kanada, Mehika, Združene države Amerike, karibske države, ostale države Latinske Amerike.
3) Obseg ali količina: v trenutku objave
količine za naročnika objektivno niso določljive – storitve se bodo naročale glede na
dejanske potrebe v času veljavnosti okvirnega sporazuma s posameznimi izvajalci.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.12.11.00-1; dodatni predmet, glavni besednjak: 64.12.12.00-2.
2) Kratek opis:
Afrika, Azija, Bližnjih vzhod in Oceanija,
Armenija, Avstralija, Azerbajdžan, Egipt,
Filipini, Gruzija, Indija, Iran, Izrael, Japonska, Jordanija, Kitajska, Libanon, Malezija,
Nova Zelandija, Singapur, Tajska, Uzbekistan, ostale afriške države, ostale azijske
države Azija, ostale države Bližnjega vzhoda in ostale države Oceanija.
3) Obseg ali količina: v trenutku objave
količine za naročnika objektivno niso določljive – storitve se bodo naročale glede na
dejanske potrebe v času veljavnosti okvirnega sporazuma s posameznimi izvajalci.

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: naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
natančno določiti potreb po storitvah, ki so
predmet te pogodbe in bo storitve časovno in količinsko naročal glede na dejanske
potrebe. Glede na skupno vrednost oprav
ljenih storitev, ki so predmet javnega razpisa v preteklem letu je skupna ocenjena
vrednost javnega razpisa za obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma ocenjena na
največ 32,800.000 SIT (136.871,97 EUR)
brez DDV. Naročnik se ne zavezuje s posameznim ponudnikom, s katerim bo sklenil
okvirni sporazum, naročiti določeno količino
storitev na posamezni destinaciji, ker je to
zanj vnaprej objektivno neugotovljivo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice na resnost ponudbe
(okvirnega sporazuma) ne glede na število
ponujenih sklopov v višini 300.000 SIT.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 500.000 SIT, ki
velja od sklenitve okvirnega sporazuma do
konca njegove veljavnosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo velja za obdobje 3 let oziroma do
porabe sredstev predvidenih za ta namen.
Naročnik bo izvajalcu plačeval izstavljene
račune mesečno za nazaj, po dejansko
opravljenih storitvah.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Ponudnik 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 mora imeti na razpolago
zadostno količino zaposlenih, ustrezna
prevozna sredstva (avtomobili, letala) in infrastrukturo (distribucijski centri) ter vzpostavljeno mednarodno distribucijsko mrežo, ki
je nujna za opravljanje te dejavnosti.
5. Ponudnik je v letih 2004/2006 imel ali
ima sklenjeni vsaj 2 pogodbi z različnima
strankama, za kateri je opravljal/opravlja
istovrstne storitve (mednarodne ekspresne
dostave dokumentnih pošiljk po sistemu »od
vrat do vrat«) do višine najmanj 5,000.000
SIT.
6. Ponudnik mora biti usposobljen za
prenos diplomatske pošte (izkaže, da je v
letih 2004/06 opravljal storitve prenosa diplomatske pošte za poljubnega naročnika).
K ponudbi mora priložiti vzorec nalepke za
označevanje diplomatske pošte.
7. Ponudbi morajo biti priloženi splošni
pogoji poslovanja in veljavni ceniki za vse
ostale storitve in ostali dokumenti, iz katerih
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so razvidne cene, destinacije (obseg mednarodne mreže) in roki posameznih dostav
na ostale lokacije. Zaželeno je, da so omenjene priloge priložene ponudbi tudi v elektronski obliki (na CD-ju ali disketi).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence
(izpisek iz sodnega registra).
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 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.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
– Splošni pogoji poslovanja.
– Veljavni ceniki za posamezne destinacije in roki posameznih dostav na določene
destinacije.
– Cenik drugih storitev.
– Cenik kuvertiranja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz točke 1.4 kadri obrazca prijava
(A-4). Ponudnik s podpisom ponudbe izjavi,
da izpolnjuje navedeni pogoj.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: razvidno iz točke 1.6 reference obrazca prijava
(A-4) – navesti vsaj dve ustrezni referenci.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
– Razvidno iz točke 1.6 reference obrazca prijava (A-4) – navesti vsaj enega naročnika storitev prenosa diplomatske pošte.
– Vzorec nalepke za označevanje diplomatske pošte.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 041/2006 MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2007.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je dostopna brezplačno na naslovu http://www.mzz.gov.si (rubrika javna
naročila in razpisi, pod oznako javnega naročila) ali pisno na naslovu Ministrstva za
zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000
Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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.

Št.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2007
ob 12.30; Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 260-7/06-5
Ob-35094/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, kontaktne osebe:
za predmet JN: Stojan Lozar, univ. dipl.
ekon. (05/33-01-550), Erika Furlan, univ.
dipl. ekon. (05/33-01-570), za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl.
ekon. (05/33-01-550), za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/33-01-580), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) 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: JN »najem dolgoročnega
kredita« (št.: 260-4706).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Naročnik objavlja javno naročilo za
najem dolgoročnega kredita za delno financiranje nabave RTG aparata za koronarno in periferno žilno diagnostiko:
Podatki o kreditu:
a) znesek kredita: 834.585 EUR,
b) ročnost kredita: 5 let,
c) način vračanja glavnice: v 60 enakih
zaporednih mesečnih obrokih,
č) začetek vračanja glavnice: prvi obrok
zapade v vračilo zadnjega dne v naslednjem
mesecu po preteku meseca v katerem je
bilo izvršeno črpanje kredita,
d) predvideni rok črpanja kredita: v letu
2007.
Bistvene zahteve:
1. ponudnik mora v ponudbi predložiti
amortizacijski načrt, pri katerega izračunu je
bila uporabljena referenčna obrestna mera
(Euribor), veljavna na dan oddaje ponudbe.
Tako sestavljen amortizacijski načrt bo predmet ocenjevanja tudi v primeru, če bo na
dan odpiranja ponudb veljala spremenjena
referenčna obrestna mera;
2. ponudnik v ponudbi ne sme zahtevati
od naročnika drugih instrumentov finančnega zavarovanja razen bianco menic;
3. v zvezi s črpanjem kredita naročnik
zahteva, da ponudnik ponudi možnost črpanja kadarkoli v teku leta 2007, z napovedjo
črpanja, ki ni daljša od 8 dni. Črpanje kredita
se bo izvedlo z nakazilom na naročnikov podračun EZR, št.: 01100-6030279058;
4. ponudnik ne sme naročniku v teku veljavnosti pogodbe nalagati kakršnihkoli dodatnih obveznosti, ki mu niso bile znane ob
sklepanju posla;

132 / 15. 12. 2006 /

Stran

9725

5. ponudnik ne sme v pogodbi in v času
trajanja pogodbe od naročnika zahtevati nobenih dodatnih podatkov, ki niso dostopni na
javen način;
6. ponudnik mora v ponudbi navesti letno
obrestno mero, vezano na Euribor, ki mora
biti fiksna za ves čas trajanja odplačevanja
kredita. Ločeno morata biti prikazani vrednosti Euribor in pribitek na Euribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici ali 3 bianco menice z menično izjavo in
pooblastilom za unovčenje
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo (banke, ki ni članica skupine, v
katero sodi banka ponudnica) ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
Kolikor ponudbena cena ne presega
30,000.000 SIT brez DDV lahko ponudnik
kot zavarovanje resnosti ponudbe predloži
3 bianco menice z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje.
– Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
3 bianco menice z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi
izvodi bančno garancijo (banke, ki ni članica
skupine, v katero sodi banka ponudnica)
ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici
pogodbe v desetih dneh po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti
bančno garancijo.
Kolikor pogodbena cena ne presega
30,000.000 SIT brez DDV lahko ponudnik
kot zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih
obveznosti predloži 3 bianco menice z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek iz sodnega oziroma davčnega registra,
– priloga 1) mora biti razvidna registracija
za razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje za razpisano dejavnost (dovoljenje
– priloga 2), če ga ponudnik potrebuje za
opravljanje dejavnosti. Če ponudnik ne bo
predložil dovoljenja bo naročnik štel, da ga
glede na veljavno zakonodajo in način opravljanja dejavnosti ne potrebuje.
3. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da v preteklih petih letih pred pri-
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četkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem (razvidno iz potrdila Ministrstva za pravosodje – priloga 3 in podpisane
lastne izjave ponudnika – opomba:lastna
izjava je sestavni del obrazca »Izjava«).
4. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2001 do vključno 2006, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava).
5. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila, ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega
dejanja podkupovanja oziroma ni bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno iz potrdil
Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave
– prilogi 4 in 5).
6. Izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predloženih lastnih izjav
– prilogi 6 oziroma 7).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek iz sodnega oziroma davčnega registra,
– priloga 1) mora biti razvidna registracija
za razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje za razpisano dejavnost (dovoljenje
– priloga 2), če ga ponudnik potrebuje za
opravljanje dejavnosti. Če ponudnik ne bo
predložil dovoljenja bo naročnik štel, da ga
glede na veljavno zakonodajo in način opravljanja dejavnosti ne potrebuje.
3. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem (razvidno iz potrdila Ministrstva za pravosodje – priloga 3 in podpisane
lastne izjave ponudnika – opomba:lastna
izjava je sestavni del obrazca »Izjava«).
4. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2001 do vključno 2006, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava).
5. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila, ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega
dejanja podkupovanja oziroma ni bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno iz potrdil
Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave
– prilogi 4 in 5).
6. Izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predložen lastne izjave
-priloga 6. oziroma pogodbe-priloga št. 7).
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o bančništvu (ZBan; Uradni list RS, št. 7/99 s sprem.
in dopol.)
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 1. 2007.
Cena 8.000 SIT z vključenim DDV. Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo na podračun EZR št.: 01100-6030279058,
s pripisom RD – JN „najem dolgoročnega
kredita“. Pri negotovinskem plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 1. 2007 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: najmanj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 1. 2007
ob 10. uri; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 12. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-35108/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o. - s.r.l., kontaktne osebe: Klavdij Bembič – za vprašanja; tajništvo
– za dvig razpisne dokumentacije in oddajo
ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-731,
faks 05/66-33-706, elektronska pošta: klavdij.bembic@komunalakoper.si, internetni
naslov: www.komunalakoper.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: 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje storitev v dveh sklopih in sicer:

I. sklop: nakladanje in prevoz kosovnih odpadkov,
II. sklop: nakladanje in prevoz odpadkov na deponiji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne Občine Koper.
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: izvajanje storitev v dveh sklopih, in sicer:
I. sklop: nakladanje in prevoz kosovnih
odpadkov,
II. sklop: nakladanje in prevoz odpadkov
na deponiji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek in/ali konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku:
– 1,300.000 SIT za I. sklop in
– 700.000 SIT za II. sklop, oziroma
– 2,000.000 SIT za oba sklopa skupaj.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-finančni pogoji)
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
5. da ponudnik razpolaga z tehničnimi
delovnimi sredstvi skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi),
2. izjavo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi z podkupovanjem (na priloženem obrazcu naročnika, ki je priloga razpisne dokumentacije) in potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco,
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj (iz tč. 4 pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. popis ponudnika o razpoložljivi tehnični opremi za izvedbo javnega naročila
skladno z zahtevami naročnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2007 vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT z DDV minimalno dva
dni pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri Banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 1. 2007
ob 11. uri v sejni sobi, Komunala Koper,
d.o.o. - s.r.l., Ul. 14. maja 4, 6000 Koper.
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 predvideva sprejeti odločitev o oddaji naročila
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Ponudnik lahko odda ponudbo samo za
enega izmed sklopov ali za oba skupaj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Komunala Koper d.o.o. - s.r.l.
Ob-35116/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-28, faks
02/521-10-07.
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.

Št.

I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1A, 6a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 09-S/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
premoženjsko zavarovanje za naslednje
zavarovalne vrste:
a) Zavarovanje premoženja
– Požarno zavarovanje in zavarovanje
pred dodatnimi riziki;
– Strojelomno zavarovanje;
– Vlomsko zavarovanje;
– Zavarovanje stekla.
b) Zavarovanje odgovornosti
– Zavarovanje splošne odgovornosti.
c) Avtomobilsko zavarovanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj zavarovanja je odvisen od posamezne zavarovalne vrste in
je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
66.30.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 400.000 SIT z vključenim davkom na
dodano vrednost z veljavnostjo do sklenitve
pogodbe oziroma en dan več od datuma
določenega za veljavnost ponudbe.
– Izjava banke, da bo ponudniku izdala
nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti in jo bo ponudnik predložil ob podpisu pogodbe, katere sestavni del bo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
pogoji so obročno odplačevanje premije v
enakih mesečnih obrokih, tako, da zapadejo obroki v plačilo zadnji delovni dan v
mesecu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– izpolnjen obrazec ponudbe,
– izpolnjen obrazec izjave, da ponudnik
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izpolnjen obrazec izjave, da so vsi
vpisani podatki resnični in nezavajujoči ter
zanje ponudnik odgovarja moralno in materialno,
– izpolnjen predračun za ponujene storitve s prilogami.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Potrdilo sodišča o registraciji ponudnika oziroma potrdilo pristojnega davčnega
urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti.
– Dovoljenje Agencije za zavarovalni
nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov,
ki so predmet javnega razpisa.
– Lastna izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
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– Originalno potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni likvidacijski postopek.
– Originalno potrdilo, da ima poravnane
davke in prispevke, in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izda pristojni davčni
urad ali carinska uprava.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje
v zvezi z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi bilo ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P, ki ga izda AJPES.
– Potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikov transakcijski račun, da le ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran ali BON 2.
– Zadnje revidirano letno poročilo, ki
zajema celotno zadnje revizijsko poročilo
pooblaščene revizijske hiše vključno z izkazanim mnenjem pooblaščenega aktuarja
brez pridržkov.
– Lastna izjava, da izpolnjuje zakonsko
določeno višino minimalnega kapitala in kapitalsko obveznost in da posluje tako, da je
v vsakem trenutku sposoben pravočasno
izpolnjevati zapadle obveznosti (likvidnost)
ter da je trajno sposoben izpolniti vse svoje
obveznosti (solventnost).
– Lastna izjava pozavarovateljev ponudnika, da ima zagotovljeno pozavarovanje
tistega dela v zavarovanje prevzetih tveganj,
ki po tabelah maksimalnega kritja presegajo
lastne deleže v izravnavanju nevarnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Referenčna lista z navedbo v zadnjih
treh letih (2004–2006) pred objavo javnega
naročila sklenjenih zavarovanjih – za vsaj
tri zavarovalne vrste, ki so predmet naročila
– z javnimi zdravstvenimi zavodi – zdravstvenim domom in bolnišnicami (reference); z dokazili v obliki potrdila za vsak posel
posebej, izdanih s strani naročnikov.
– Lastna izjava, da mu (kot ponudniku)
v zadnjih 5 letih ni bil unovčen instrument
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
– Lastna izjava, da zagotavlja, da bo v
primeru škodnega dogodka poravnal vsaj
70% prvotno skupno ocenjene škode (nesporni del zavarovalnine) v obliki akontacije
pred popolno likvidacijo škode v roku 14 dni
od prijave škodnega dogodka.
– Lastna izjava, da se zaveže poravnati
celotno (dejansko) škodo v 14 dneh od dneva zbrane popolne (škodne) dokumentacije
za končno poravnavo škode.
– Lastna izjava, da nudi vse vrste zavarovanj, ki so predmet tega javnega razpisa
in da sprejema vse dodatne zahteve naročnika v zvezi z dopolnitvami ali spremembami
ponujenih splošnih pogojev.
– Lastna izjava, da ne nastopa s podizvajalci ali Izpolnjena lastna izjava, da nastopa skupina izvajalcev ali s podizvajalci,
ki bo predložila pravni akt o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih sodelujočih za izvedbo
posla.
– Predloženi veljavni ISO certifikati skupine 9000.
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– Izpolnjen, podpisan in žigosan ter parafiran vzorec pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o zavarovalništvu (ZZavar; Ur. l. RS, št. 13/00 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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– Skupna ponudbena vrednost za obdobje treh let – premija, 75%.
– Odstotek povračila razlike med plačano letno premijo za strojelomno zavarovanje
in izplačanimi odškodninami v posameznem
obračunskem letu, 25%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 09-S/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 1. 2007.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačilo na podračun EZR št. 01100
– 6030278282, s pripisom plačilo RD-JN
09S, za dvig RD, potrdilo poslati po faksu
02/521-10-07. Razpisna dokumentacija bo
poslana po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 1. 2007
ob 12.30; v prostorih uprave.
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: 8. 12. 2006.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 430-4536/2006-01
Ob-35154/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-12-44, faks 05/714-20-29, elektronska pošta: carmen.ujcic@dso-ilb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: kontaktna oseba: Marjan
Blokar, 031/522-229, od 8. do 11. ure, elektronska pošta: mablo@volja.net
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica,
Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica, tajništvo, tel. 05/714-12-44, faks 05/714-20-29,
e-mail: carmen.ujcic@dso-ilb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica.
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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: JN »zamenjava talnih oblog« (št.:
430-4536/2006-01).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik objavlja javno naročilo za izvedbo
zamenjava talnih oblog v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica, ki obsega
odstranitev starih talnih oblog (linolej),
izravnava podlage, dobava in polaganje
PVC talnih oblog z zaokrožnicami.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših občanov
Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: površina zamenjave talnih oblog znaša okvirno
3.600 m2. Zahtevana kvaliteta in ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: izvedba bo potekala sukcesivno,
v dogovoru z naročnikom, predvidoma v trajanju 120 dni, po uvedbi v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– bančna garancija za resnost ponudbe:
ponudnik mora po ponudbi izročiti naročniku
nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali položiti depozit v višini
500.000 SIT. Garancija velja do izteka roka
veljavnosti ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: izvajalec bo moral ob
podpisu pogodbe izročiti za dobro izvedbo
posla bančno garancijo v višini 10% od vrednosti pogodbenega zneska,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku: izbrani ponudnik bo moral ob uspešni primopredaji izvedenih del,
izročiti bančno garancijo v višini 10% od
obračunane vrednosti del za odpravo napak
in pomanjkljivosti v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo plačal kupnino v 30 dneh od dneva
prejema računa, ki ga izvajalec izstavi v
zakonskem roku.
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 razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti-obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti
navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvez
na dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od

8. do 11. ure, do 12. 1. 2007, v tajništvu
naročnika ali tudi po pošti, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu 05/714-20-29
na podlagi dokazila o vplačilu 7.200 SIT (z
vključenim DDV). Kontaktna oseba je Carmen Ujčič.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na
blagajni naročnika ali z nakazilom na transakcijski račun številka: 01100-6030265478,
sklic: 12291.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV 3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 12. 1. 2007, ob 12. uri v Domu
starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva
ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo je možen na naslovu, ki je naveden v
točki 1.3 te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Ob-35157/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tišina, kontaktna oseba: Mateja Krizmanič Telkeš, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, tel. 02/539-17-10, faks 02/539-17-11,
elektronska pošta: obcina@tisina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-27/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje in varstvo lokalnih cest ter
izvajanje zimske službe v Občini Tišina
v letu 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Tišina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: lokalne
ceste so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v letu 2007.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti javnega naročila,
– bančna garancija ali denarni depozit v
višini 10% od vrednosti pogodbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je vsaj 30 dni od prejema računa, skladno
s predpisi o izvrševanju proračuna, račun
oziroma situacija se izda do 5. v mesecu za
opravljene storitve v preteklem mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– da ponudnik nudi vsaj 30-dnevni plačilni rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava, da ponudnik zagotavlja tehnične
in kadrovske pogoje za opravljanje storitve,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s seznamom cest za pluženje in posipavanje v
Občini Tišina.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 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: do 28. 2. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov morajo imeti pisno pooblastilo za
zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2007 ob
12. uri, v prostorih sejne sobe Občine Tišina,
Tišina 4, 9251 Tišina.
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: 7. 12. 2006.
Občina Tišina
Ob-35441/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –

Št.

Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba kontrole osnih pritiskov in dimenzij tovornih vozil na območju RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne
ceste v RS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0708.
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.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 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: 23. 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: 23. 1. 2007
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 75,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju

Št. 2883/06

Ob-34820/06

Zaključek javnega razpisa
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. je skladno z določili 76. člena ZJN-1 zaključil postopek javnega razpisa za oddajo naročila
po odprtem postopku, evidentiranim pod
JN 42/06: »Dobava osebnih vozil za prevoz
oseb in stvari – sklop 2 – osebna vozila (od
1300 do 1400 ccm)«, objavljenem v Uradnih
listih RS, št. 102-103 z dne 6. 10. 2006,
Ob-27800/06 (objava) in št. 110-111/06 z
dne 27. 10. 2006, Ob-30213/06 (popravek),
brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker
sta bili obe ponudbi nepravilni in naročila
ne odda.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2919/06

je: pridobiti ju je mogoče do 20. decembra
2006, vsak delovnik med 8. in 12. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. december 2006
do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. aprila 2007 ali 120 dni od
dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. december 2006 ob 13. uri; v sejni sobi v VII.
nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska c. 56 v Ljubljani.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 15. decembra 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 102/4095/2006

Blago

Ob-35061/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 48/06: “Dobava konzol za gole
in polizolirane vodnike“, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 120-121 z dne 24. 11.
2006, Ob-32973/06, se spremenijo naslednje točke:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT in z rokom veljavnosti 120
dni od odpiranja ponudb.
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 Davčne uprave RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON – 1 ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, če je ponudnik samostojni podjetnik
pa potrdila poslovnih bank o podjetnikovi
solventnosti, ne starejše od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini.
Veljavnost, oziroma starost navedenih
dokumentov bo naročnik presojal glede
na novi datum odpiranja ponudb, torej
glede na 20. december 2006.
Vsa ostala dokazila, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, se ne spremenijo in
ostanejo še naprej v veljavi.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Ur.
l. RS, št. 120-121 z dne 24. 11. 2006,
Ob-32973/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentaci-
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Ob-35105/06

Popravek
V javnem razpisu za dobavo obešalnega materiala in kompozitnih izolatorjev
DV 110 kV Dravograd-Velenje, DV 110 kV
Dravograd-Slovenj Gradec in DV 110 kV
Slovenj Gradec-Velenje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 102-103 z dne 6. 10.
2006, Ob-27949/06, se popravijo naslednje
točke:
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kompozitnih izolatorjev.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo in
dopisi posredovanimi vsem ponudnikom (št.
8324/102/HK-bb z dne 17. 10. 2006 in št.
2263/09/BT/166/2006 z dne 20. 10. 2006).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo in dopisi posredovanimi
vsem ponudnikom (št. 8324/102/HK-bb z
dne 17. 10. 2006 in št. 2263/09/BT/166/2006
z dne 20. 10. 2006)
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo in dopisi posredovanimi vsem ponudnikom (št. 8324/102/HK-bb z dne 17. 10.
2006 in št. 2263/09/BT/166/2006 z dne
20. 10. 2006)
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 1. 2007 do 9.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 1. 2007
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B, IV. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Vsi ostali podatki ostanejo nespremenjeni.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-34850/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Milena Lavrin Arh, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava jamskega lesa in hlodovine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
125.188 EUR.
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 izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
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: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 1. 2007.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Mileni Lavrin Arh vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 1. 2007 do 10.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2008.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 1. 2007
ob 10.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 14/4043/2006
Ob-35040/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Matej
Mandelc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-20-20, faks 01/474-23-11,
elektronska pošta: Matej.mandelc@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo:
Elektro-Slovenija,
d.o.o., vložišče, vsak delovni dan od
10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11,
01/474-25-54, faks 01/474-25-02, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 200/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila
nadgradnja procesorjev za strežnike HP
DL580.
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: 1 mesec od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 30 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljeni dobavi.
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:

Št.

– garancijski rok za razpisano opremo je
1 leto od datuma prevzema opreme;
– rok dobave opreme je maksimalno 1
mesec od sklenitve pogodbe;
– plačilni rok za dobavljeno opremo je 30
dni od datuma izdaje računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 200/2006.
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. 200/2006.
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; 10. 1. 2007 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2007
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana b, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 22-150/2006
Ob-35123/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Hydrovod d.o.o., kontaktna oseba: Helena Knavs, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-81-70, faks 01/893-81-84,
elektronska pošta: hydrovod@siol.net, internetni naslov: www.hydrovod.si.
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: 2/2006-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vodovodnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljanska c. 38, Kočevje
ali dogovorjeno gradbišče.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: cevi in fazoni ductil.
3) Obseg ali količina: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 8. 3. 2007, dobava 8. 3.
2008.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: cevi PE.
3) Obseg ali količina: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 8. 3. 2007, dobava 8. 3.
2008.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: ostali vodovodni material.
3) Obseg ali količina: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 8. 3. 2007, dobava 8. 3.
2008.
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: vodovodni material po razpisanih sklopih za pokrivanje letnih potreb naročnika pri vzdrževanju in izgradnji vodovodne infrastrukture.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje resnosti ponudbe, dobre izvedbe
posla in obveznosti v garanciji v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok: 60 dni od dneva prejema fakture.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: predložitev akta o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ustrezen status v smislu izpolnjevanja pogojev iz prve in tretje točke prvega
odstavka 42. člena ZJN-1 ter prve in druge
točke četrtega odstavka 42. člena ZJN-1;
2. finančna sposobnost: ponudnik v zadnjih šestih mesecih od dneva objave tega
javnega naročila ni imel blokiranega nobenega od odprtih transakcijskih računov;
3. zadostne kadrovske, tehnične in skladiščne kapacitete.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. redni izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list;
2. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ter potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (za pogoj pod 1. točko četrtega odstavka 42. člena ZJN-1);
4. potrdilo davčnega organa, da je ponudnik poravnal davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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1. potrdilo o neblokadah TRR vsake od
bank, pri kateri ima ponudnik odprt TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjave o referencah, potrjene s strani
kupcev, za sukcesivne dobave vodovodnega materiala v letih 2004, 2005 in 2006 (po
tri izjave različnih kupcev za vsako leto, vsaka v vrednosti nad 125.000 EUR);
2. izjava ponudnika, da v zadnjih dveh
letih od objave tega javnega naročila ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
3. izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi, tehničnimi in skladiščnimi kapacitetami za izpolnitev predmeta
naročila.
III.2.1.4) Drugi podatki: ponudniki bodo
morali v ponudbeni dokumentaciji predložiti
ustrezne izjave, s katerimi bodo jamčili izpolnjevanje pogojev izvedbe javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2006-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2007.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR,
št. 02320-0019840967 ali gotovinsko plačilo
na blagajni družbe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2007 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 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: 11. 1. 2007
ob 8. uri; Ljubljanska c. 38, Kočevje – prvo
nadstropje poslovne stavbe.
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: 8. 12. 2006.
Hydrovod d.o.o.

Gradnje
Ob-34833/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
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Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
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/OP-18/2006 ident
234606.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno-obrtniška dela preureditve stopnišča z dvigalom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala
na lokaciji naročnika na naslovu Ul. Mirka
Vadnova 3, v Kranju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: rok za izvedbo celotnih del je 120
dni po veljavnosti pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v znesku
4.000 EUR in veljavnostjo do 15. 2. 2007,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 15. 7. 2007,
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost garancije mora biti še
3 leta po dokončnem prevzemu del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo izvedena dela plačeval
na podlagi dobljenih, s strani naročnika potrjenih situacij izvajalca, v roku 30 dni od datuma prejema računa na TRR izvajalca.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje
plačilne sposobnosti.
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/OP-18/2006ident 234606.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do: 15. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT.
Dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel.
04/20-83-689 (Peter Kovačič) ali po telefaksu 04/20-83-315 in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov
za izdelavo razpisne dokumentacije v višini
10.000 SIT (skupaj z DDV), na transakcijski račun št. 25100-9700516198, z obvezno
navedbo identifikacijske (davčne) številke
ponudnika, št. faksa ponudnika in naziv javnega naročila, in sicer vsak delavnik med 9.
in 13. uro v sobi 109 – OE STS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska,
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj. Naročnik

lahko na zahtevo kandidata razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 1. 2007 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 1. 2007
ob 9. uri, Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.

Storitve
Št. 0001642
Ob-35103/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž
Konečnik, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-20-700,
faks +386/1/582-07-01, elektronska pošta:
tomaz.konecnik@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 poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/50/2006/UD-ST.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
celovito vzdrževanje Poslovno Informacijskega Sistema – PIS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenija: Ljubljana – sedež družbe, VC Maribor, KP Kidričevo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celovito
vzdrževanje Poslovno Informacijskega Sistema – PIS, ki zajema:
– administriranje in izvajanje rednih preventivnih postopkov celotnega sistema PIS,
ki je instaliran na strežnikih in clusterskem
sistemu,
– vzdrževanje in nadzor programske
opreme, ki je instalirana na vseh strežnikih
in delovnih postajah,
– posodabljanje informacijskega sistema
glede na razvoj tehnologije,
– svetovanje naročniku pri razvoju informacijskega sistema,
– skrb za varnostno politiko: preprečevanje vdorov v sistem, varovanje pred virusi...
– redno izvajanje posodobitve vseh programskih rešitev odgovornih za varnost
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sistema PIS (požarni zid, protivirusna za
ščita...),
– redno posodabljanje baz podatkov
(Gemstone) in razvojnih orodij,
– izvajanje backup postopkov,
– preventivno delo na zaščiti elektronske
pošte in ostalih dokumentov ter programov,
– čiščenje notranjosti in zunanjosti vse
računalniške opreme enkrat letno.
– vzdrževanje aplikacij PIS za podporo
dela v Dispečerskem Centru,
– vzdrževalna dela na razni programski
opremi instalirani v sistemu PIS,
– pomoč uporabnikom,
– izvajanje popravil strojne opreme,
– itd.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek februarja 2007 in konec
februarja 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe
mora ponudnik priložiti bančno garancijo v
višini 5,000.000 SIT za čas veljavnosti ponudbe.
Kot finančno zavarovanje za dobro in
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti
mora ponudnik priložiti bančno garancijo v
višini 5,000.000 SIT, ki mora veljati še 20
tednov po izteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo (če je potrebno): naročnik bo opravljena dela plačeval na osnovi računov, ki jih
bo izvajalec izstavljal za uspešno izvedena
dela mesečno.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo pri organu države,
v kateri ima sedež. Glavna dejavnost ponudnika, ki se prijavlja na razpis mora biti s
področja IT in se mora glede na standardno
klasifikacijo dejavnosti-SKD (Uradni list RS,
št. 2/02) nahajati v klasifikacijskem oddelku
K72-Obdelava podatkov, podatkovne baze
in s tem povezane dejavnosti,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava,
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: povprečni letni prihodek ponudnika v zadnjih 3 poslovnih letih
mora biti večji od 100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti certifikat Microsoft Gold Certified Partner ali njemu enakovredni,
– ponudnik mora imeti certifikat ISO9001
ali njemu enakovredni,
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– ponudnik mora zagotoviti, da bo v okviru rednega vzdrževanja nudil storitev vzdrževanja naslednjih področij in opreme:
Področja vzdrževanja:
Microsoft Windows Server 2003
Enterprise Edition
MS SQL 2000 Server
MS Exchange 2003 Server Enterprise
Edition
MS Active Directory
MS System Management Server
GFI FAXmaker for Exchange 2003
BitDefender S/N/M/Pro
WANsync Exchange/Filesync/MS-SQL
Borderware Firewall
eTrust IDS Enterprise
NEC strežniki
Gateway strežniki
FC datotečno polje NEC (SAN)
Allied Telesyn omrežna oprema
Rčunalniki PC (ca. 160) in periferna
oprema (tiskalniki, scanner-ji, …)
– ponudnik mora zagotoviti storitev dežurstva in izrednega vzdrževanja izven rednega delovnega časa, torej skupno z rednim vzdrževanjem 24 ur na dan, 7 dni v
tednu, 365 dni v letu,
– ponudnik mora navesti ime delavca,
ki bo pri naročniku opravljal dela »Skrbnik
stranke in Svetovalec« (oba naziva ustrezata stopnji »Svetovalec« po referenčnem
ceniku GZS). Navedeni delavec mora imeti
izobrazbo najmanj 7. stopnje (univ. dipl. inž.)
tehnične smeri. Navedeni delavec bo moral
pogodbena dela opravljati pri naročniku najmanj 10 ur tedensko,
– ponudnik mora navesti ime delavca,
ki bo pri naročniku opravljal dela »Sistemski inženir I (ustreza stopnji »Inženir« po
referenčnem ceniku GZS). Navedeni delavec mora imeti izobrazbo najmanj 5. stopnje
tehnične smeri. Navedeni delavec bo moral
pogodbena dela opravljati pri naročniku najmanj 5 dni v tednu po 5 ur,
– ponudnik mora navesti ime delavca, ki
bo pri naročniku opravljal dela »Sistemski
inženir II« (ustreza stopnji »Administrator«
po referenčnem ceniku GZS). Navedeni
delavec mora imeti izobrazbo najmanj 5.
stopnje tehnične smeri. Navedeni delavec
bo moral pogodbena dela opravljati pri naročniku najmanj 5 dni v tednu po 5 ur,
– ponudnik mora navesti ime delavca,
ki bo pri naročniku opravljal dela »Sistemski inženir I (ustreza stopnji »Inženir« po
referenčnem ceniku GZS). Navedeni delavec mora imeti izobrazbo najmanj 5. stopnje
tehnične smeri. Navedeni delavec bo moral
pogodbena dela opravljati pri naročniku v
času odsotnosti delavca iz 3.4. točke ali 3.5.
v enakem obsegu kot omenjena delavca,
– ponudnikova delavca iz 3.4. točke in
3.5. bosta pri stranki delala večino svojega delovnega časa, delavec iz 3.6. točke
pa v času nadomeščanja prvih dveh. Zaradi dostopa do vseh poslovnih informacij v
podjetju, dela s posamezniki in dostopa do
njihovih osebnih podatkov, so za njih zahtevana še posebej stroga merila, tj. poleg strokovnih kvalitet še izjemne osebne kvalitete:
zanesljivost, skrbnost, vrednost zaupanja, ki
jih ponudnik in delavca dokazujejo z zahtevanimi dokazili,
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– ponudnik mora navesti imena delavcev, ki bodo pri naročniku opravljali dela:
a) Strokovnjaka za MS SQL;
b) Strokovnjaka za Exchange;
c) Strokovnjaka za varnost informacijskih
sistemov;
– ponudnik mora zagotoviti komunikacijo
v slovenskem jeziku med vsemi vzdrževalci
ponudnika in vsemi predstavniki naročnika,
ker je slovenski jezik edini jezik sporazumevanja med predstavniki naročnika in ponudnikovimi vzdrževalci.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena storitve,
2. tehnične reference ponudnika,
3. kadrovske reference ponudnika,
4. odzivni čas v času dežurstva.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/50/2006/UDST.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 1. 2007 do
12. ure.
Pogoji in način plačila: ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo DURS da je ponudnik davčni zavezanec
oziroma izjavo da ni registriran za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 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: predstavniki ponud
nikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 1. 2007
ob 12. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Št. 430-330/2006/18
Ob-35093/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nataša Grga-
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sovič, tel. +386/1/428-57-84, e-pošta: natasa.grgasovic@gov.si, faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pravosodje in notranje zadeve,
usposabljanje osebja za implementacijo
Evropskega in Schengen-skega pravnega
reda.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MNZ, Vodovodna
93a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava informacijske strojne opreme za
potrebe usposabljanja osebja za implementacijo Evropskega in Schengenskega pravnega reda in dobava strojne in
programske opreme za uporabo v IDC.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 30.20.00.00-1, dodatni predmet(-i):
30.24.00.00-3,
30.21.33.00-8,
30.26.00.00-9, 30.23.32.31-9, 33.45.21.00-4,
32.33.32.00-8, 30.21.60.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 46.500 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 2004/016-710.04.01.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Druge prejšnje objave: 2006/85-86-22983
z dne 11. 8. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Programska oprema za informacijsko-dokumentacijski center (IDC)
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IN2
d.o.o., Savska 41/I, 10000 Zagreb, Hrvaška, e-pošta: jasna.vujnovic@in2.hr, tel.
+385/1/612-16-50, faks +385/1/612-16-61.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
46.500 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;
a) Prehodni vir za Slovenijo – JHA – Pravosodje in notranje zadeve,
b) Številka programa: 2004/016-710.04.01.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis je
obsegal 2 sklopa, pri čemer je le-ta uspel za
sklop 1, katerega predmet je bila programska oprema za informacijsko-dokumentacijski center (IDC). Javni razpis za sklop 2 ni
uspel.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
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dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: natasa.grgasovic@gov.si, tel. +386/1/428-57-84,
faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-330/2006/18
Ob-35095/06
I.1) Name, address and contact point(s):
Republic of Slovenia, Ministry of Interior,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenia, for the attention of: Nataša Grgasovič,
telephone: +386/1/428-57-84, e-pošta: natasa.grgasovic@gov.si, fax: +386/1/428-57-91.
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– ministry or any other national or federal authority, including their regional or local
sub-divisions;
– general public services.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: Justice and home
affairs, Training of the staff for implementing
EU Acquis and Schengen Acquis.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(b) Supplies.
Purchase.
Main place of delivery: MOI, Vodovodna
93a, 1000 Ljubljana, Slovenia.
NUTS code: SI00E.
II.1.4) Short description of the contract or
purchase(s): supply of information hardware equipment for training of the staff
for implementing EU Acquis and Schengen Acquis and supply of the information hardware and software equipment for
use in IDC.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): main vocabulary, main
object: 30.20.00.00-1, additional object(s):
30.24.00.00-3, 30.21.33.00-8, 30.26.00.00-9,
30.23.32.31-9, 33.45.21.00-4, 32.33.32.00-8,
30.21.60.00-6.
II.1.6) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.2) Total final value of contract(s):
46.500 EUR excluding VAT.
IV.1.1) Type of procedure: open.
IV.2.1) Award criteria: lowest price.
IV.2.2) An electronic auction has been
used: no.
IV.3.1) File reference number attributed
by the contracting authority: desiree number: 2004/016-710.04.01.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: yes.
Other
previous
publications:
2006/85-86-22983 z dne 11. 8. 2006.
Contract no.: 1
Title: Software equipment for IDC
V.1) Date of contract award: 21. 11.
2006.
V.2) Number of offers received: 1.
V.3) Name and address of economic
operator to whom the contract has been
awarded: IN2 d.o.o., Savska 41/I, 10000

Zagreb, Croatia, e-mail: jasna.vujnovic@
in2.hr, telephone: +385/1/612-16-50, fax:
+385/1/612-16-61.
V.4) Information on value of contract:
Total final value of the contract: 46.500
EUR excluding VAT.
V.5) The contract is likely to be subcontracted: no.
VI.1) Contract related to a project and/or
programme financed by community founds:
yes;
a) Transition Facility for Slovenia – JHA
– Justice and Home Affairs,
b) Desiree
number:
2004/016-710.04.01.
VI.2) Additional information (if applicable): the tender contained two lots. The contract was awarded for lot 1. The subject
of lot 1 was Software equipment for IDC.
The tender for lot 2 was not awared to any
tenderer.
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures: National review commission, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenia, e-mail:
dkom@gov.si, telephone: +386/1/234-28-00,
internet address: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Lodging of appeals: the last date
for lodging the appeals is ten days after
receiving the decision on the award of a
contract.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be
obtained: Ministry of Interior, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenia, e-mail:
natasa.grgasovic@mnz.si,
telephone:
+386/1/428-57-84, fax: +386/1/428-57-91.
VI.4) Date of dispatch of this notice:
8. 12. 2006.
Ministry of Interior
Ob-34597/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: pisarna.gu@gov.si, internetni naslov: http://www.gu.gov.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.10.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava vozil.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za dobavo vozil se je oddajalo v 3 sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,167.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– garancijska doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 43000-30/2006: Renault Nissan Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Igor
Kastelic, Dunajska 22, 1511 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-33-82, faks 01/432-40-64,
elektronska pošta: igor.kastelic@renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,933.333 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:
8. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 102 z dne 6. 10. 2006,
Ob-27953/06.
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: 4. 12. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor –
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 3144/2006
Ob-34823/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Polzela, kontaktna oseba: Eva
Lenko, Polzela 18, 3313 Polzela, Slovenija,
tel. 03/703-34-00, faks 03/572-00-23.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: naročilo:
A) opreme za sobe negovalnega oddelka »A«,
B) sestrski klic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 127/2006: oprema: Lesnina MG oprema d.d. Parmova 53, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba: Ogrizek Janko,
Predstavništvo Maribor, Partizanska 13/a,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-48-78,
faks 02/252-67-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): A) cena 17,796.900 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 127/2006: sestrski klic: Eurotronik Kranj d.o.o., kontaktna oseba: Oto
Kranjc, Štirnova 8, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/235-03-50, faks 04/235-03-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,082.177,90 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 127/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 24901/2006 z dne 8. 9. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2006.
Dom upokojencev Polzela
Ob-34826/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RS, Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel.
01/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

Št.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava in montaža pisarniške in arhivske opreme za MMP Starod,
oznaka JN: ODOPRSTA-30/2006, številka:
430-147/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MMP Starod.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pisarniške in arhivske opreme za MMP Starod, oznaka JN:
ODOPRSTA-30/2006.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 28,574.628 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: številka:
430-147/2006, oznaka javnega naročila
ODOPRSTA-30/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S141-151682
z dne 27. 7. 2006, Uradni list RS, št. 80 z
dne 28. 7. 2006.
Št. naročila ODOPRSTA-30/2006, številka 430-147/2006
Naslov: Dobava in montaža pisarniške
in arhivske opreme za MMP Starod, oznaka
JN: ODOPRSTA-30/2006
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
Oprema d.o.o., Samova 12a, 1116 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si, tel. +386/1/431-40-37, faks
+386/1/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 45,800.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
28,574.628 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-335/2005/27
Ob-34827/06
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 oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za izdelavo in dobavo
javnih listin, št. 430-335/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije dobave in
distribucija iz sklopa 1, 2 in 3 so Ministrstvo
za notranje zadeve, Generalna policijska
uprava, Inšpektorat Republike Slovenije za
notranje zadeve, Upravne enote Republike
Slovenije, Ministrstvo za obrambo in registracijske organizacije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
oblikovanje, izdelava in dobava javnih
listin, specimnov in ovitkov, priprava in
oblikovanje testnih vprašanj ter izdelava in dobava testnih pol in kontrolnikov
pravilnih odgovorov, za potrebe Ministrstva za notranje zadeve – MNZ, Generalne policijske uprave – GPU, Inšpektorata
Republike Slovenije za notranje zadeve
– IRSNZ, Upravnih enot Republike Slovenije UE, Ministrstva za obrambo – MO
in registracijskih organizacij, in sicer po
sklopih:
– sklop 1: listine z zaščitnimi elementi;
– sklop 2: listine brez zaščitnih elementov;
– sklop 3: testna vprašanja in pole.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2) Skupna končna vrednost naročil(-a):
314,616.685,74 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-335/2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
6/2006 objava 852/06 z dne 20. 1.2006.
Obvestilo o naročilu: 11/2006 objava
2461/06 z dne 3. 2. 2006.
Druge prejšnje objave: 26/2006 objava
7006/06 z dne 10. 3. 2006.
Druge prejšnje objave: 83/2006 objava
22346/06 z dne 4. 8. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Listine z zaščitnimi elementi
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V.1) Datum oddaje naročila 14. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta: blanka.magric@cetis.si, tel.
+386/3/427-85-00, faks +386/3/427-88-41.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 290,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
302,178.656,74 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Testna vprašanja in pole
V.1) Datum oddaje naročila 27. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Prometej inženiring d.o.o., Cankarjeva cesta 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: prometej.ing@siol.net, tel. +386/1/515-64-08, faks
+386/1/515-64-09.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 25,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
12,438.029 SIT brez 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: vrednost brez DDV:
6,221.198,16 SIT.
Delež: 50 %
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: izvedba offset tiska – I. faze izdelave.
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 3 sklope, izid za
sklop 2 je bil že predhodno objavljen.
Opomba pod tč. V.1): kot datum oddaje naročila je naveden datum sklenitve po
godbe.
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:
4. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-175/2006/21
Ob-34828/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, 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 za prenovo in integracijo registrov s področja upravnih notranjih
zadev, št. 430-175/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
prenova in integracija registrov s področja upravnih notranjih zadev, in sicer izdelava oziroma dopolnitev registra
tujcev, ki obsega izvedbo aktivnosti in
dobavo projektnih dokumentov kot izdelkov oziroma rezultatov izvedenih aktivnosti, dobavo in namestitev delujoče
aplikacije ter testiranje izdelkov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.81.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 18,720.000 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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-175/2006.
Št. naročila: 3
Naslov: Izdelava oziroma dopolnitev registra tujcev
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Genis d.o.o.,
Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: stane.stefancic@genis.si, tel.
+386/4/251-93-00, faks +386/4/251-93-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 16,500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
18,720.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Javni razpis je obsegal 4 sklope, pri čemer je uspel le za sklop 3.
Opomba pod točko V.1): kot datum oddaje naročila je naveden datum sklenitve
pogodbe.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.

VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-295/2006/11
Ob-34829/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za nabavo strežniškega
sistema, št. 430-295/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava strežniškega sistema, ki zajema
strojno opremo, programsko opremo,
namestitev, konfiguracijo (ki zajema tudi
virtualizacijo sistemov in prenos podatkov) in zagon sistema v celoti ter izvedba izobraževanja. Poleg tega gre tudi za
premestitev obstoječih strežnikov na
strežniške rezine (Windows 2003, Linux),
oziroma virtualizacija sistemov (NT4) in
prenos podatkov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00–9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 165,293.484 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: 430-295/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/76-77-21039 z dne 21. 7. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/83-22281 z
dne 4. 8. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Nabava strežniškega sistema
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI
sistemske integracije d.o.o., Tržaška c. 116,
1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.svet@src.si, tel. +386/1/242-80-00, faks
+386/1/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 170,000.000 SIT z 20% DDV.
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Skupna končna vrednost naročila:
165,293.484 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.2) Dodatne informacije: opomba pod
točko V.1): kot datum oddaje naročila je naveden datum sklenitve pogodbe.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-34830/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: DARS d.d., izpostava Ljubljana, kontaktna oseba: Blanka Primec, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/300-99-70, faks ++386/1/300-98-78,
elektronska pošta: nabava@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.11.12.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti; 23.12.12.00, 23.12.21.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 463/06 dobava pogonskih
goriv.
II.5) Kratek opis:
– dobava na bencinskih servisih – neosvinčen motorni bencin 95 okt. in 98.
okt. ter dizelsko gorivo,
– dobava v interne črpalke naročnika
– dizelsko gorivo in petrolej,
– dobava v rezervoarje naročnika –
kurilno olje.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): 970,000.000 SIT oziroma
4,047.738,27 EUR.
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,
– omejeni postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 463/06, 1. sklop (50%):
Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

Št.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 103,507.050
SIT / 431.927,26 EUR.
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. 463/06, 2. sklop:
Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 665,885.921
SIT / 2. 778.692,71 EUR, najnižja ponudba: 665,885.921 SIT / 2. 778.692,71
EUR, najvišja ponudba: 667,765.166,40
SIT / 2.786.534,66 EUR.
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. 463/06, 1. sklop (50%):
OMV Slovenija d.o.o., Ferrarska 7, 6000
Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 103,507.050
SIT / 431.927,26 EUR.
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. 463/06, 3. sklop: OMV
Slovenija d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 50,127.187,50
SIT / 209.177,05 EUR, najnižja ponudba:
50,127.187,50 SIT / 209.177,05 EUR, najvišja ponudba: 50,399.673,75 SIT / 210.314,11
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 463/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2006.
DARS, d.d.
Ob-34851/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS,
kontaktna oseba: Matjaž Murovec, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besed
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njak: 30249700, dopolnilni besednjak:
30213000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-17/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je postavitev oziroma nakup opreme
za avtomatsko prepoznavo registrskih
tablic na vozilih in oznak na kontejnerjih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,805.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-19/2006: Asist d.o.o.,
kontaktna oseba: Miroslav Jurišević, Cesta
Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/583-72-03, faks 01/583-72-10,
elektronska pošta: miro@asist.si, internet
naslov: http://www.asist.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: 668.259
EUR 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: 430-17/2006-38.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; predobjava: ES: 2006/S 61-063454
z dne 29. 3. 2006, Ur. l. RS, št. 33-34 z dne
31. 3. 2006, str. 2374; objava: ES: 2006/S
142-152631 z dne 25. 7. 2006, Ur. l. RS, št.
83 z dne 4. 8. 2006, str. 6309.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Ob-34854/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KGZS-Zavod GO, kontaktna oseba: Mateja Kavčič Korenjak, Pri hrastu 18, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-51-229,
faks 05/33-51-260, elektronska pošta:
ime.priimek@kvz-ng.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago-2/2006/CIS.
II.5) Kratek opis: nabava laboratorijske
opreme za laboratorij za mleko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,332.576 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. blago/2-2006/CIS: Labena, d.o.o., kontaktna oseba: Irena Lemut
Čeh, Verovškova 64, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/360-23-00, faks 01/360-23-15,
elektronska pošta: info@labena.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,332.576 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. blago-2/2006/CIS:
Labena, kontaktna oseba: Irena Lemut Čeh,
Verovškova 64, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/360-23-00, faks 01/360-23-15, elektronska pošta: info@labena.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,332.576 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:
15. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006,
Ob-28955/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, Program pobude skupnosti Interg IIA,
Italija-Slovenija 200-2006, Projekt CIS.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2006.
KGZS-Zavod GO
Ob-34859/06
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: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava zimske mehanizacije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze v
Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava zimske mehanizacije.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29523130.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 184,384.154,06 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: 407/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S – 021612 z dne 6. 6. 2006.
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Obvestilo o naročilu: 2006/S 161-173444
z dne 25. 8. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/S 092 –
024005 z dne 1. 9. 2006.
Oddelek V: oddaja naročila (1)
Št. naročila: 1
Naslov: Posipala soli
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Riko
Ribnica d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
98,851.274,06 SIT z 20% DDV.
Oddelek V: oddaja naročila (2)
Št. naročila: 2
Naslov: Snežni plugi
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Riko
Ribnica d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
63,151.200 SIT z 20% DDV.
Oddelek V: oddaja naročila (3)
Št. naročila: 3
Naslov: Odmetalci snega
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: se
ne odda.
Oddelek V: oddaja naročila (4)
Št. naročila: 4
Naslov: Odmetalci snega ročni
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Viling
d.o.o., Kersnikova ulica 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,060.400 SIT z 20% DDV.
Oddelek V: oddaja naročila (5)
Št. naročila: 5
Naslov: Merilci slanosti
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Vitrade
d.o.o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
20,321.280 SIT z 20% DDV.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-35005/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, kontaktna oseba: Mateja Langerholc, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/543-81-00, faks 01/230-22-24,

elektronska pošta: info@ztm.si, internetni
naslov: www.ztm.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN B 09/06.
II.5) Kratek opis: nabava aparatov za
avtomatsko pripravo krvnih komponent.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– skupna ponudbena cena (največ 90
točk),
– doba garancije (največ 10 točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN B 09/06: Medinova
d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/432-92-78, elektronska pošta:
info@medinova.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,972,000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN B 09/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 86 z dne 11. 8. 2006,
Ob-23002/06.
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: 6. 12. 2006.
Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino
Ob-35007/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme za objekt
Partizanska 54.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,084.000 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. 79/B: Lesnina MG
oprema d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,178.700 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26611/06 z dne 29. 9. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Ob-35045/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-28, faks 02/521-10-07,
elektronska pošta: astepanovic@gmail.com,
internetni naslov: www.sb-ms.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01B/2006.
II.5) Kratek opis: pralni stroj s kapaciteto 140 kg – hospitalna izvedba.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena 70%,
– plačilni pogoji 10%,
– odzivni čas servisiranja 5%,
– garancijska doba 5%,
– avtomatsko tehtanje perila 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01B/2006: Krebe-Tippo
d.o.o., kontaktna oseba: Vezjak Drago, Špelina ulica 19, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-30-50, faks 02/461-20-10, elektronska pošta: krebe.tippo@siol.net, internetni
naslov: www.krebe-tippo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,577.186 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01B/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 90 z dne 25. 8. 2006,
Ob-23568/06.
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: 7. 12. 2006.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-35050/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših Šentjur, kontaktna oseba: Metka Supovec, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/746-17-00, faks 03/746-18-19,
elektronska pošta: ds.sentjur@ssz-slo.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila: dobava
živil in materiala za prehrano.
II.5) Kratek opis: sukcesivna nabava
prehrambenega blaga po sklopih za leto
2006/07.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 1: mleko in mlečni izdelki –

Št.

podsklop 1A: mleko in jogurti: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., kontaktna oseba:
Vera Trafela, Vinarska 5, 5271 Vipava, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-12-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 4,832.887 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: sklop 1: mleko in mlečni izdelki –podsklop 1B: siri, skuta in namazi: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., kontaktna oseba:
Vera Trafela, Vinarska c. 5, 5271 Vipava, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-12-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 1,813.968 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: sklop 1: mleko in mlečni izdelki
– podsklop 1C: sladoledi: Hrib Kmetijsko
proizvodno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Slavko Cuderman, Večje brdo 8, 3224
Dobje pri Planini, tel. 03/746-13-00, faks
03/746-13-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 336.350 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: sklop 2: meso in mesni izdelki – podsklop 2A: junčje, telečje, svinjsko meso in
mesni izdelki: Domače mesnine d.o.o., kontaktna oseba: Šteinfelser Milan, Gradišče 2,
2310 Slovenska Bistrica, tel. 02/843-18-20,
faks 02/843-18-21.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 10,783.598 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: sklop 2: meso in mesni izdelki – podsklop
B: meso perutnine in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Viktorija
Srdinšek, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, tel.
02/749-01-00, faks 03/746-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 2,326.471 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: sklop 3: ribe in konzervirane ribe: Hrib
Kmetijsko proizvodno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Slavko Cuderman, Večje brdo
8, 3224 Dobje pri Planini, tel. 03/746-13-00,
faks 03/746-13-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 442.029 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: sklop 4. jajca: Jata Emona d.d., kontaktna oseba: Bojana Pečnik, Agrokombinatska
84, 1000 Ljubljana, tel. 01/528-12-26, faks
01/528-15-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 672.800 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: sklop 5: olja in izdelki: Era-SV d.o.o.,
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kontaktna oseba: Doroteja Kreft, Prešernova 10, 3320 Velenje, tel. 03/426-84-10, faks
03/426-84-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 1,094.168 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: sklop 6: sveža zelenjava in stročnice: Mercator d.d., kontaktna oseba: Danica
Gamsar, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 1,088.725 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: sklop 7: zamrznjena in konzervirana zelenjava – podsklop A: zamrznjena zelenjava:
Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba:
Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 461.938 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: sklop 7: zamrznjena in konzervirana
zelenjava – podsklop B: konzervirana zelenjava: Hrib Kmetijsko proizvodno podjetje
d.o.o., kontaktna oseba: Slavko Cuderman,
Večje brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, tel.
03/746-13-00, faks 03/746.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 769.699 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: sklop 8: sadje: Mercator d.d., kontaktna oseba: Danica Gamsar, Dunajska cesta
107, 1000 Ljubljana, tel. 01/560-33-24, faks
01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 1,154.664 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: sklop 9: konzervirano sadje: Mercator d.d., kontaktna oseba: Danica Gamsar, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 1,214.586 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: sklop 10: brezalkoholne in alkoholne
pijače: Mercator d.d., kontaktna oseba: Danica Gamsar, Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
tel. 01/560-33-24., faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 709.333 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: sklop 11: žita, mlevski izdelki in testenine: Era – SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Kreft, Prešernova 10, 3240 Velenje, tel.
03/426-84-10, faks 03/426-84-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 1,597.293 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: sklop 12: kruh in pekovsko pecivo:
Pekarna Boč d.o.o., kontaktna oseba: Martina Koren, Zbelovo 33a, 3215 Loče, tel.
03/576-36-47, faks 03/576-31-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 2,112.945 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: sklop 13: ostalo prehrambeno blago:
Era – SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Kreft, Prešernova 10, 3240 Velenje, tel.
03/426-84-10, faks 03/426-84-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): 4,745.790 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: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 98-99 z dne 10. 9.
2004, Ob-23763/04.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 12. 2006 do 30. 11. 2007, razen
sklopa 6. in 8. – od 1. 12. 2006 do 31. 3.
2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 12. 2006.
Dom starejših Šentjur
Ob-35064/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, Ljubljana, 1000 Slovenija, v roke: Lea
Zupančič, tel. +386/1/478-86-04, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks: +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2006/P 53.
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 papirja, pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš za potrebe MJU
za obdobje do podpisa krovne pogodbe po javnem razpisu z oznako ODPISMAT-11/2006.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.12.00. 00-6, 21.12.56.91-5,
20.19.20.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 43,842.468,85 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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Utemeljitev izbora 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.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2006/P 53
Naslov: sklop 1 (dobava tonerjev in kar
tuš)
V.I) Datum oddaje naročila: 16. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana, 1000 Slovenija, e-pošta:
info@mk-trgovina.si, tel. 01/56-05-400, internetni naslov: http://www.mladinska.com,
faks 01/58-87-462.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
16,756.044,47 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 6 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 2006/P 53
Naslov: sklop 2 (dobava papirja), sklop 3
(dobava pisarniškega materiala)
V.I) Datum oddaje naročila: 16. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DZS
založništvo in trgovina d.d., Dalmatinova
ulica 2, Ljubljana, 1538 Slovenija, e-pošta:
javna.narocila@dzs.si, tel. 01/586-71-47,
internetni naslov: http://icarus.dzs.si, faks
01/586-71-48.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 13,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
27,086.424,39 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 6 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, 1000 Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Ob-35091/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo in organi, ki so oddali pooblastilo, Tržaška 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca
Gregorič, tel. +386/1/478-86-22, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-92.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2005/P 16.
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:
nabava popravkov in nadgradenj Microsoft programske opreme za delovne
postaje (podaljšanje pogodbe za dobo
treh let).
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.82.00-1, glavni besednjak dodatni
predmet(-i): 30.24.83.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.631,447.390,12 SIT po paritetnem
tečaju z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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 2005/ P 16
Naslov: Nabava popravkov in nadgradenj Microsoft programske opreme za delovne postaje (podaljašanje pogodbe za
dobo treh let)
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 12. 2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gambit Trade d.o.o., Savska cesta
3a, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@gambit.si, tel. +386/1/437-63-33, internetni naslov: http://www.gambit.si, faks
+386/1/437-44-85.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1.360,800.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1.631,447.390,12 SIT po paritetnem tečaju
z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
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VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-83-30, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-83-31.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo in organi,
ki so oddali pooblastilo
Ob-35121/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 00386/2/321-25-66, faks
00386/2/331-15-33.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.23.13.20-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zamenjava hladilnega
agregata na Oddelku za otroške bolezni.
II.5) Kratek opis: zamenjava obstoječega hladilnega agregata z novim.
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. 24-DeS/06: Energoconsulting d.o.o., Gosposvetska cesta 86, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,850.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22253/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-35125/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-28, faks 02/521-10-07,
elektronska pošta: astepanovic@gmail.com,
internetni naslov: www.sb-ms.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06-B/2006.
II.5) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-06B/2006 mleko
in mlečni izdelki: Pomurske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Marieta Šoštaršič, Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/536-12-21, faks 02/522-13-39,
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elektronska pošta: info@pomurske-mlekarne.si, internetni naslov: www.pomurske-mlekarne.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,881.698,29 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 06-B/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 90 z dne 25. 8. 2006,
Ob-23712/06.
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: 8. 12. 2006.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-35158/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Barbara Zgonc, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-52-00, faks 01/369-57-83, elektronska pošta: Barbara.zgonc@gov.si, internetni
naslov: www.mp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-181/2006.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pisarniškega pohištva za nove
prostore pravosodnih organov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa:
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-181/2006: Atlas Oprema d.o.o., kontaktna oseba: Gašper Urbančič, Samova ulica 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-40-37, faks 01/431-52-73,
elektronska pošta: Atlas-oprema@atlasoprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 47,641.946 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-181/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 11. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2006.
Ministrstvo za pravosodje

Gradnje
Št. 1866/12/06
Ob-34821/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o., kontaktna oseba: mag. Marjan
Žula, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-00, faks
02/564-38-14, elektronska pošta: marjan.zula@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška,
strojna in elektro instalacijska dela ter
ureditev okolja pri izgradnji Doma starejših občanov Gornja Radgona.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1100 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti; 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:
Stavbar gradnje d.o.o., kontaktna oseba:
Miroslav Temnik, univ. dipl. inž. grad., Industrijska ulica 13, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/228-57-00, faks 02/251-99-74, elektronska pošta: stavbar@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.309,999.836 SIT;
najnižja ponudba 1.309,999.836 SIT, najvišja ponudba 1.624,630.177,68 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:
delež: 31%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 90/2006, Ob-23490/06, z dne
25. 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: 5. 12. 2006.
Dom starejših občanov
Gornja Radgona d.o.o.
Ob-34831/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za jav-
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na naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http:
www.mju.gov.si.
Internetni
naslov
profila
kupca:
http://www.mju.gov.si/index.phd?id=22.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del za izgradnjo Policijske postaje Podlehnik, številka 430-162/2006, zap.
št. JN: ODGOIPOD-33/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Podlehnik.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja Policijske postaje Podlehnik z
vsemi pripravljalnimi, gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli, z zunanjo
ureditvijo in komunalnim energetskim
napajanjem ter z izdelavo vse z zakonom
predpisane tehnične dokumentacije.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 387,401.464,09 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: 430-162/2006,
zap. št. JN: ODGOIPOD-33/2006 (zveza
430-46/2006).
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo: Ur. l. RS, št. 48-49 z dne 12. 5. 2006,
Ob-13399/06.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 92 z
dne 1. 9. 2006, Ob-24363/06.
Št. naročila ODGOIPOD-33/2006, številka: 430-162/2006
Naslov: Izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del za izgradnjo Policijske postaje Podlehnik
V.1) Datum oddaje naročila: 13. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gradbeno podjetje Ptuj d.o.o., Osojnikova 9,
2250 Ptuj, Slovenija, e-pošta: gradbenopodjetje@gpptuj.si, tel. +386/2/787-12-11, faks
+386/2/787-12-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 460,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
387,401.464,09 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
9 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
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Elektroinstalacije: Senčar d.o.o., Obrtniška 9, 2250 Ptuj, vrednost 35,280.000 SIT
brez DDV;
Strojne instalacije: Tames d.o.o., Ormoška 14, 2250 Ptuj, vrednost 47,840.000 SIT
brez DDV;
Ključavničarska dela: Romer d.o.o.,
Ptujska cesta 62, 2327 Rače, vrednost
4,400.000 SIT brez DDV;
ALU dela: Almont d.o.o., Kolodvorska 39, 2310 Slovenska Bistrica, vrednost
17,280.000 SIT brez DDV;
Slikopleskarska dela, fasada: Jurkovič
Stanko s.p., Vinski Vrh 49, 2275 Miklavž,
vrednost 9,040.000 SIT brez DDV;
Suhomontažna dela in strop: Donatis d.o.o., Orešje 168, 2250 Ptuj, vrednost
4,320.000 SIT brez DDV.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 00701-03/2006
Ob-35008/06
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:
45.23.31.20-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela – 1.
faza: R3-710/1292 Maribor–Vurberk–
Ptuj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 56,964.967 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-191: Cestno podjetje
Ptuj d.d., Zagrebška 39a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 42,977.958 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. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 100/06 z dne 12. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-35009/06
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:
45.23.31.20-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ured R3-737 Rače Podova: gradbena dela (1. etapa).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 114,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-088: CPM d.d., Iztokova
30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 93,154.877 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 48-49/06 z dne 12. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-35010/06
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:
45.23.31.20-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev regionalne
ceste R3-611 skozi Batuje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 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. A-159: CPG d.d., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 112,689.378 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 77/06 z dne 21. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-35011/06
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:
45.23.31.29-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev in semaforizacija križišča Ceste Proletarskih brigad
in Radvanjske ceste v Mariboru.
II.6) ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 114,532.574 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-151: 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: 84,629.426 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 73-74/06 z dne 14. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-35012/06
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.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.82.31.00-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: zamenjava obstoječe JVO, namestitev nove JVO, popravilo
zidov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 106,500.000 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. A-171: Kveder d.o.o., Zadobrova 135, 3211 Škofja vas, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 73,189.672 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:
26. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 83/06 z dne 4. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 881/06
Ob-35025/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.00-8.
II.5) Kratek opis: adaptacija ambulant,
delovnih prostorov in sanitarij na klinikah po sklopih:
1. sklop: adaptacija oddelčne ambulante
VII. nad. na KO za Urologijo,
2. sklop: adaptacija sanitarij v upravnem
traktu na Dermatološki kl.,
3. sklop: adaptacija hidroterapije, indiv.
kopeli in garderob za bolnike na Centru za
medicinsko rehabilitacijo,
4. sklop: adaptacija delovnih prostorov
in UV diagnostike ter dokončanje oddelka
na Polikliniki za Klinični inštitut za radiologijo (delno).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,666.668 SIT brez DDV oziroma
38,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najugodnejša končna ponudbena vrednost
za sklop.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 20/06 – 1. sklop: adaptacija oddelčne ambulante VII. nad. na KO
za Urologijo: Arba Plus d.o.o., Pot v smrečje 3, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/561-31-23, faks 01/561-17-86.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
6,287.305,30 SIT z DDV; najnižja ponudba
5,709.812,47 SIT z DDV, najvišja ponudba
6,287.305,30 SIT z DDV.
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. 20/06 – 2. sklop: adaptacija sanitarij v upravnem traktu na Dermatološki kl.: Arba Plus d.o.o., Pot v smrečje
3, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/561-31-23, faks 01/561-17-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
4,845.199,68 SIT z DDV; najnižja ponudba
4,037.097,12 SIT z DDV, najvišja ponudba
4,845.199,68 SIT z DDV.
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. 20/06 – 3. sklop: adaptacija hidroterapije, indiv. kopeli in garderob
za bolnike na Centru za medicinsko rehabilitacijo: Arba Plus d.o.o., Pot v smrečje
3, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/561-31-23, faks 01/561-17-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
12,971.462,16 SIT z DDV; najnižja ponudba
9,870.285,96 SIT z DDV, najvišja ponudba
12,971.462,16 SIT z DDV.
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. 20/06 – 4. sklop: adaptacija delovnih prostorov in UV diagnostike ter dokončanje oddelka na Polikliniki za
Klinični inštitut za radiologijo (delno): Arba
Plus d.o.o., Pot v smrečje 3, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. 01/561-31-23, faks
01/561-17-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
11,850.145,34 SIT z DDV; najnižja ponudba
9,828.654,18 SIT z DDV, najvišja ponudba
11,850.145,34 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 (za 1.
sklop 2, za 2. sklop 2, za 3. sklop 2 in za
4. sklop 2).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 59-60 z dne 21. 7.
2006, Ob-16057/06.
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: 7. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-35027/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Primož Škerl, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-95-15, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: primoz.skerl@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-78/06.
II.5) Kratek opis: izvedba hlajenja črpališčnega objekta Verovškova 62.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,150.000 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. PDO-78/06: Esotech,
d.d., kontaktna oseba: Marko Škoberne,
Preloška c. 1, 1000 Velenje, Slovenija, tel.
03/899-45-80, faks 03/899-46-02, elektronska pošta: marko.skoberne@esotech.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost: 25,866.415,80 SIT, najnižja ponudba 25,866.415,80 SIT, najvišja ponudba
31,321.806 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: PDO-78/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24214/06 z dne 1. 9. 2006.
VI.6) ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 12. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-35035/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: MID
Investicije d.o.o., kontaktna oseba: Sanja
Marn, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-61-273, faks 01/53-43-775,
elektronska pošta: mid.investicije@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-115/2006.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca izgradnje komunalne infrastrukture v območju občinskega lokacijskega načrta Planina – jug.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 490,437.720 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1) cena – 90 točk,
2) rok plačila – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-
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tev: javno naročilo št. JN-115/2006: Primorje
d.d., kontaktna oseba: Boštjan Okoren, Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
01/530-72-30, faks 01/530-72-40, elektronska pošta: bostjan.okoren@primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 588,524.736,58 SIT;
najnižja ponudba 588,524.736,58 SIT, najvišja ponudba 726,129.201,22 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-115/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 67-68 z dne 30. 6.
2006, popravek Ur. l. RS, št. 73-74 z dne
14. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 12. 2006.
MID Investicije d.o.o.
Št. 43027-17/016
Ob-35047/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Alenka Čadež Kobol, Cesta 5. maja 6A, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-29,
faks 05/365-91-33, elektronska pošta: alenka.kobol@ajdovscina.si, internetni naslov:
www.ajdovscina.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 43027-17/06.
II.5) Kratek opis: javni razpis za izgradnjo Doma krajanov Žapuže.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena pogodbenih del,
– reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 26/06: Keting d.o.o. Ajdovščina, kontaktna oseba: Janez Kete, Goriška cesta 65, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/36-59-510.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,916.667 SIT;
najnižja ponudba 37,916.667 SIT, najvišja
ponudba 54,457.488,86 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 43027-18/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 73 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20088/06.
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: 7. 12. 2006.
Občina Ajdovščina
Ob-35063/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Niko Somrak,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-280, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: Niko.somrak@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.5) Kratek opis: izgradnja komunalne
infrastrukture Gorjanske ceste v Kostanjevici na Krki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 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. 12/VVG: CGP d.d., Novo
mesto, kontaktna oseba: Jože Gorše, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/39-42-700, faks 07/394-27-50, elektronska pošta: Joze.gorse@cgp.si, internetni naslov: www.cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja cena: 38,924.969,40
SIT, najvišja cena: 46,869.870 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: 351-281/2006
O605.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22522/06 z dne 4. 8. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 12. 2006.
Občina Krško
Ob-35069/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Gregor Bajc, Savska
cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/729-54-40, faks 01/729-54-50, internetni
naslov: info@jkp-prodnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja novega in rekonstrukcija starega vodohrana Žirovše.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,000.000 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. 07/06: CMC- Ekocom
d.o.o., kontaktna oseba: Jurij Makše, IOC
Zapolje I/10, 1270 Logatec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,718.738,88 SIT.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 07/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Št. 110-1/06
Ob-35446/06
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. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.93-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000227.
II.5) Kratek opis: obnova in posodobitev razsvetljave v pokritem vkopu v Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 187,300.000 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: Javna razsvetljava
d.d., kontaktna oseba: Marko Bizjak, univ.
dipl. inž. el., Litijska 263, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 160,781.870 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000227.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/2006
Ob-35447/06
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. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.93-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000240.
II.5) Kratek opis: izvedba javne razsvetljave razcepa Malence.

Št.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 306,000.000 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: Javna razsvetljava
d.d., kontaktna oseba: Marko Bizjak, univ.
dipl. inž. el., Litijska 263, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 188,767.020 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: 2006/000240.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-35448/06
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. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
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:
452.32.3.32-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000285.
II.5) Kratek opis: sistem za nadzor in
vodenje prometa na zah. ljubljanski obvoznici in na AC Lj. Brod–razcep Koseze.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.900,000.000 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: Traffic Design d.o.o.,
kontaktna oseba: dr. Tomaž Kastelic, univ.
dipl. inž. grad., Kamniška 50, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.785,735.414,65 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: 2006/000285.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 88 z dne 18. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-35073/06
Popravek
V javnem naročilu po odprtem postopku
za dograditev obstoječe aplikacije za podporo viznemu poslovanju VIZIS z modulom
Identifikacija osebe, z oznako 0031/2005MZZ, objavljenem v Ur. l. RS, št. 46 z dne
5. 5. 2006, Ob-12422/06, se popravi naslednja točka:
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 15,194.080 SIT.
Ostale določbe ostanejo nespreme
njene.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 9615-2/2006

Ob-35134/06
Preklic
Preklicujemo obvestilo o oddaji naročila, vzpostavitev podatkovne baze socialnih
statistik za implementacijo EU-SILC, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 128 z dne
8. 12. 2006.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-35135/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Erika Žnidaršič, tel.
+386/1/24-15-100, 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.1.1) 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, Slove
nija.
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
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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 predmet, glavni besednjak:
72.00.00.00-5, dopolnilni besednjak: računalniške storitve in s tem povezane storitve, dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
72.20.00.00-7, dopolnilni besednjak: storitve
programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi; dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 72.23.00.00-6,
dopolnilni besednjak: storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov; dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
72.24.00.00-9, dopolnilni besednjak: 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.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. Organizacija in metodologija
– utemeljitev
2. Organizacija in metodologija
– strategija
3. Organizacija in metodologija
– časovni razpored aktivnosti
4. Ključni strokovnjaki – ključni
strokovnjak 1: vodja
5. Ključni strokovnjaki – ključni
strokovnjak 2: strokovnjak
za baze podatkov
6. Ključni strokovnjaki – ključni
strokovnjak 3: strokovnjak
za razvoj aplikacij
7. Ključni strokovnjaki – ključni
strokovnjak 4: strokovnjak
za analitično procesiranje
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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; Ur. l. RS, št. 62/63 z dne
16. 6. 2006.
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.
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VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 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: 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-35136/06
I.1) Name, address and contact point(s):
Statistical Office of the Republic of Slovenia,
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenia, for
the attention of: Erika Žnidaršič, telephone:
+386/1/241-51-00, e-mail: gp.surs@gov.si,
fax: +386/1/241-53-44.
General address of the contracting authority: http://www.stat.si/.
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– Body governed by public law;
– 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: setting up the Social Statistics Database for the implementation of EU SILC.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(c) Services.
Service category: No 07.
Main place of performance: Ljubljana,
Slovenia.
NUTS code: SI00.
II.1.4) Short description of the contract
or purchase(s):
The object of the contract is to produce tailor made software and the system of Social Statistics Database that will
incorporate several administrative databases and various statistical sources.
The project requires substantial development of software for linking data sources,
their analyses and validation and other relevant statistical procedures (including acquisition of data sources, formal controls, editing, weighting and imputation procedures,
data integration and analysis and adoption
to the statistical environment).
II.1.5) Common procurement voca
bulary (CPV): main object, main vocabulary: 72.00.00.00-5, supplementary vocabulary: computer and related services,
additional object(s), main vocabulary:
72.20.00.00-7, supplementary vocabulary: software programming and consultancy services; additional object(s), main
vocabulary: 72.23.00.00-6, supplementary
vocabulary: custom software development
services; additional object(s), main vocabulary: 72.24.00.00-9, supplementary voca
bulary: systems analysis and programming
services.
II.1.6) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.

II.2) Total final value of contract(s):
Total final value of contract(s): 345.000
EUR excluding VAT.
IV.1.1) Type of procedure: restricted.
IV.2.1) Award criteria: the most economically advatageous in temrs of:
Criteria

1. Organization and
Methodology – Rationale
2. Organization and
Methodology – Strategy
3. Organization and
Methodology – Timetable
of activities
4. Key experts – Key expert 1:
Team Leader
5. Key experts – Key expert 2:
IT expert for databases
6. Key experts – Key expert 3:
IT expert for application
development
7. Key experts – Key expert 4:
IT expert for analytical
development

Weighting

22
20
8
15
14
10
11

IV.2.2) An electronic auction has been
used: no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
2004/016-710.02.01.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: yes.
Contract notice: 2006/s108-115738 of
9. 6. 2006.
Contract no.: 9601002-02-01-0001
Title: “Setting up the Social Statistics Database for the Implementation of EU SILC”
V.1) Date of contract award: 15. 11.
2006.
V.2) Number of offers received: 4.
V.3) Name and address of economic operator to whom the contract has
been awarded: S&T Hermes Plus d.d.,
Leskoškova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia,
e-mail: projektna.podpora@snt.si, telephone: +386/1/585-52-00, internet address:
www.snt.si, fax: +386/1/585-52-01.
V.4) Information on value of contract:
Value: 360.000 EUR excluding VAT
Total final value of the contract: 345.000
EUR excluding VAT.
V.5) The contract is likely to be subcontracted: no.
VI.1) Contract related to a project and/or
programme financed by community founds:
yes; Transition Facility Program 2004,
project number: 2004/016-710.02.01, Commission Decision No K(2004) 4183.
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures: National Review Commission for Reviewing Public Procurement
Procedures,
Slovenska
54, 1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail:
dkom@gov.si, telephone: +386/1/234-28-00,
internet address: http://www.gov.si/dkom/,
fax: +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Lodging of appeals: the last date
for lodging the appeals was ten days after
receiving the decision on the award of a
contract.
VI.3.3) Service from which information
about the lodging of appeals may be obtained: Statistical Office of the Republic of
Slovenia, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana,
Slovenia, e-mail: gp.surs@gov.si, telephone: +386/1/241-51-00, internet address:
www.stat.si, fax: +386/1/241-53-44.
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VI.4) Date of dispatch of this notice:
1. 12. 2006.
Statistical Office of the
Republic of Slovenia
Št. 430-205/2006-/
Ob-34822/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba:
Jože Mokorel, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-5225, faks 01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 164/2006 – PSP.
II.5) Kratek opis: razširitev ISLOG1ocenjevanje B/P.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14 mio SIT brez vključenega DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 164/2006- PSP:
Oracle Software d.o.o., Dunajska cesta 154,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 16,997.760 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: 430-205/2006-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 12. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-34824/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Jasminka Tršinar, tel.
01/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: »Izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih
prehodih na področju PU Krško in Novo

Št.

mesto«, šifra: 430-84/2006, zap. št. JN: ODVUKKNM-14/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 14.
Glavni kraj izvedbe: mejni prehodi na
področju policijskih uprav Krško in Novo
mesto.
Šifra NUTS: SI006 in SI00D.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju PU
Krško in Novo mesto.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 115,593.585,60 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: številka:
430-84/2006, oznaka javnega naročila ODVUKKNM-14/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S110-117869
z dne 13. 6. 2006, Uradni list RS, št. 59-60
z dne 9. 6. 2006.
Št. naročila ODVUKKNM-14/2006, številka 430-84/2006.
Naslov: »Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju PU Krško in Novo mesto«
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Čistoča d.o.o., Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin, Slovenija, e-pošta: info@cistoca.si, tel.
+386/1/560-31-00, faks +386/1/560-31-19.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 120,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
115,593.585,60 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
24 mesecev.
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: vrednost brez
DDV: 52,163.222 SIT; delež: 54,15%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
Servisiranje elektro in strojnih instalacij:
Elektronik Kranjc d.o.o., Cesta prvih borcev
41, 8250 Brežice, vrednost 24,742.125,60
SIT z DDV;
Zaključna dela pri vzdrževanju: JM+L inženiring d.o.o., Cesta krških žrtev 137, 8270
Krško, vrednost 31,663.392 SIT z DDV;
Servisiranje UPS naprav: Mides international d.o.o., Železna 14, 1000 Ljubljana,
vrednost 3,774.000 SIT z DDV;
Servisiranje diesel agregatov: Matisa
MM, Marjan Matičevič, s.p., Ratež 43b,
8321 Brusnice, vrednost 2,416.348,80 SIT
z DDV.
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VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-34825/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RS, Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel.
01/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: »Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju PU Ljubljana, Postojna in Koper«, šifra: 430-89/2006, zap. št. JN: ODVULJPOKP-21/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 14.
Glavni kraj izvedbe: mejni prehodi na
področju policijskih uprav Ljubljana, Postojna in Koper.
Šifra NUTS: SI00E, SI00A in SI00C.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
»Izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih
sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju PU Ljubljana, Postojna in
Koper«.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 94,681.944 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: številka:
430-89/2006, oznaka javnega naročila ODVULJPOKP-21/2006.
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IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S109-116899
z dne 10. 6. 2006, Uradni list RS, št. 59-60
z dne 9. 6. 2006.
Št. naročila ODVULJPOKP-21/2006,
številka 430-89/2006
Naslov: »Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju PU Ljubljana, Postojna in
Koper«
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IPIL
d.o.o., Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. +386/5/70-40-123, faks
+386/5/70-40-182.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 110,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
94,681.944 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
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: vrednost brez
DDV: 4,916.253,33 SIT; delež: 6,23%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
Servis in vzdrževanje UPS sistemov, Socomec Sicon UPS d.o.o., Savlje 89, 1000
Ljubljana, vrednost 399.504 SIT z DDV.
Elektroinstalacije in meritve, Elektro
Skok, Stanislav Skok s.p., Trnovska 17,
6250 Ilirska Bistrica, vrednost 1,200.000
SIT z DDV.
Servisiranje ogrevalnih naprav, Elter, Andrej Marušič s.p., Komen 126d, 6223 Komen, vrednost 900.000 SIT z DDV.
Servis gasilnikov in hidrantnega omrežja,
Gasilska zveza Ilirska Bistrica, Vilharjeva
cesta 19, Ilirska Bistrica, vrednost 1,800.000
SIT z DDV.
Vzdrževanje klimatskih naprav, Panatel
d.o.o., Tržaška cesta 36, Postojna.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
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Ob-34864/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Informatika d.d., kontaktna oseba: Milan Vidic,
Vetrinjska 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
01/474-38-00, faks 01/251-32-21, elektronska pošta: milan.vidic@informatika.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/OmP/II.F-01/2006.
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
obrazcev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OmP/II.F-01/2006:
Herle M&V d.o.o., kontaktna oseba: Viktor
Herle direktor, IC Trzin, Dobrava 3, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/562-12-90, faks
01/562-12-93.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 42,503.097,55 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.:
JN/OmP/II.F-01/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 70,000.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN/OmP/II.F-01/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Informatika d.d.
Ob-34865/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Informatika d.d., kontaktna oseba: Milan Vidic,
Vetrinjska 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
01/474-38-00, faks 01/251-32-21, elektronska pošta: milan.vidic@informatika.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/OmP/II.F-02/2006.
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
kuvert.

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. JN/OmP/II.F-02/2006:
COMP-PRINT papir d.o.o., kontaktna oseba: Jože Mamič direktor, Koprska 72, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-28-80, faks
01/241-28-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 52,811.374,35 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.:
JN/OmP/II.F-02/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 60,000.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN/OmP/II.F-02/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Informatika d.d.
Ob-34989/06
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 6
– Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 76,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-020: Nigrad d.d., Zagrebška 30, 2000 Maribor, 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 76,350.149 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: 7. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-34990/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mojca Gregorič, tel.
+386/1/478-86-22, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: PEU-IZV-J/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba seminarjev: Angleščina za predsedovanje I – delavnica z videoanalizo,
Angleščina za administrativno osebje
– delavnica, Oblikovanje dokumentov v
angleščini – delavnica, iz angleščine v
francoščino in obratno – delavnica. Angleščina za predsedovanje II – delavnica
z videoanalizo.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.80.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 588.726 EUR z DDV.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena

2. izkušnje predavateljev

Ponderiranje

60%
40%

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila PEU-IZV-J/2005
Naslov: Izvedba seminarjev: Angleščina
za predsedovanje I, Angleščina za administrativno osebje, Oblikovanje dokumentov
v angleščini, iz angleščine v francoščino in
obratno.

Št.

V.1) Datum oddaje naročila: 20. 2.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Diplomatic Academy of Vienna,
Favoritenstrasse 15a, A-1010 Dunaj, Avstrija,
e-pošta:
elvira.peyrat@da-vienna.ac.at, tel. +43/1/505-7272-138, faks
+43/1/504-22-65.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 100,000.000 SIT z DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
411.501 EUR z DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila PEU-IZV-J/2005
Naslov: Izvedba seminarjev: Angleščina
za predsedovanje II – delavnica z videoanalizo.
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 2.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ethos Challenge Conseil Sarl, 10, rue
Sainte-Anastase, 75003 Pariz, Francija, e-pošta: marc.mandon@ethos-challenge.com, tel. +33/1/43-55-08-90, faks
+33/1/43-55-04-80.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 43,000.000 SIT z DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
177.225 EUR z DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-34991/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka (-e): Mojca Gregorič, tel.
+386/1/478-86-22, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
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– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: PEU-IZV/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba seminarjev: EU-institucije in
postopki odločanja, priprava in vodenje
sestankov I-delavnica, priprava in vodenje sestankov II-delavnica, v angleškem
jeziku. Priprava in vodenje sestankov Idelavnica (v Bruslju), priprava in vodenje
sestankov II-delavnica (v Bruslju). Priprava in vodenje sestankov – za ministre.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.31.20-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 600.760 EUR z DDV.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena

2. izkušnje predavateljev

Ponderiranje

60%
40%

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila PEU-IZV/2005
Naslov: Izvedba seminarjev: EU-institucije in postopki odločanja, priprava in vodenje sestankov I, priprava in vodenje sestankov II.
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 2.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: European
institute of Public Administration (EIPA), O.L.
Vrouweplein 22, 6211 HE Maastricht, Nizozemska, e-pošta: f.lavadoux@eipa-nl.com,
n.debie@eipa-nl.com, tel. +31/43/329-62-22,
faks +31/43/329-62-96.
V.4) Informacije o vrednosti naročila.
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 125,000.000 SIT z DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
516.510 EUR z DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila PEU-IZV/2005
Naslov: Izvedba seminarjev: priprava in
vodenje sestankov I, priprava in vodenje
sestankov II.
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 2.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Centre for Political and Diplomatic Studies, Hill House, Shotover Park,
OX33 1QN Oxford, United Kingdom,
e-pošta: john.hemery@cpds.co.uk, tel.
+44/1865-873-001, faks +44/1865-873-002.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 16,000.000 SIT.
Skupna končna vrednost naročila:
63.450 EUR z DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila PEU-IZV/2005
Naslov: Izvedba seminarjev: priprava in
vodenje sestankov – za ministre.
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 2.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: National Scool of Government, 11Belgrave Road,
SW1V 1RB London, United Kingdom, e-pošta: adam.steinhouse@nationalscool.gsi.
gov.uk, tel. +44/1344-63-4407, faks
+44/1344-63-4451.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,000.000 SIT z DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
20.800 EUR z DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-34992/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mojca Gregorič, tel.
+386/1/478-86-22, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://
www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: PEU-GSNPP/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje gostinskih storitev in najem
poslovnih prostorov za izvedbo usposabljanja skupine kadrov, ki bo izvajala
predsedovanje Republike Slovenije EU,
za potrebe Upravne akademije.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
55.00.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 17,283.072 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila PEU-GSNPP/2006
Naslov: izvajanje gostinskih storitev in
najem poslovnih prostorov za izvedbo usposabljanja-seminarjev
V.1) Datum oddaje naročila: 17. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kranjc Hoteli d.o.o., Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: sasa.zupan@cityhotel.si,
tel. 01/234-91-31, faks 01/234-91-57.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 45,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
17,283.072 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 15 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-34993/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mojca Gregorič, tel.
+386/1/478-86-22, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://
www.mju.gov.si/.

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: PEU-IZV-PR/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba seminarja: veščine besednega in
nebesednega komuniciranja-predavanja
in delavnice ter seminar Javno nastopanje-predavanje in delavnice. Odnosi z
mediji-predavanje, organizacija in upravljanje dogodkov-predavanje, spletno
komuniciranje-predavanje, pisanje v odnosih z javnostmi-delavnica, upravljanje
javnih tem in krizno komuniciranje-predavanje.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.22.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 12,729.600 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena

2. izkušnje predavateljev

Ponderiranje

60%
40%

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila PEU-IZV-PR/2006
Naslov: Izvedba seminarjev: veščine besednega in nebesednega komuniciranja in
Javno nastopanje
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Šola
retorike d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: urad@sola-retorike.si, tel. 01/425-77-88, faks 01/425-77-88.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,880.000 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila PEU-IZV-PR/2006
Naslov: Izvedba seminarjev: odnosi z
mediji, organizacije in upravljanje dogodkov,
spletno komuniciranje, pisanje v odnosih z
javnostmi, upravljanje javnih tem in krizno
komuniciranje.
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pristop
d.o.o., Trubarjeva cesta 79 in Nastop plus
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d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: meta.vesel@pristop.si,
leon.magdalenc@nastop-plus.si,tel.01/239-12-00,
faks 01/239-12-10.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
9,849.600 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-35026/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, v roke:
Noel Škerjanc, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-52-99,
faks +386/1/478-53-69, elektronska pošta:
noel.skerjanc@gov.si, internetni naslov:
www.mss.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 06.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66300000.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 66.
II.4) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: zavarovanje 4301-24/2006.
II.5) Kratek opis: zavarovanje šolskega
premoženja, interesov in oseb na MŠŠ
na področju srednjega šolstva (srednje
šole, zavodi in dijaški domovi v RS).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 810,000.000 SIT vključno s 6,5%
DPZP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, gradbenika ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 4301-24/2006: Zavarovalnica
Maribor d.d., v roke: Drago Cotar – predsednik uprave in Srečko Čebron – namestnik
predsednika uprave, Cankarjeva ulica 3,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/233-24-42,
faks 02/233-25-23, elektronska pošta: mojca.nekrep@zav-mb.si, internetni naslov:
www.zav-mb.si.

Št.

V.1.2) Podatki o vrednosti javnega naročila ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: 740,556.772
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: 4301-24/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 2006/S
132-141717 z dne 14. 7 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1501/06
Ob-35049/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
i.horvat@zord.org, tel. 386/1/518-89-17,
faks 386/1/518-89-11.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izboljšanje kakovosti blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Bremen, Zvezna republika Nemčija.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izboljšanje kakovosti 23,242.400 litrov
kurilnega olja – ekstra lahko.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23000000.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 563.628 EUR (brez DDV).
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (1)
Št. naročila: JN15/06-REZ
Naslov: Izboljšanje kakovosti blaga
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, kl mu je bilo naročilo oddano: Weser Petrol Seehafentanklager GmbH &
Co. KG, CuxhavenerStraGe 42/44, 28217
Bremen, Nemčija, e-pošta: meyer@weserpetrol.de, tel. 0049/421-39-69-9972, faks
0049/421-39-69-999.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 581.060 EUR.
Skupna končna vrednost naročila:
563.628 EUR.
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: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu s 101. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. I. RS, št. 36/04).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 12. 2006.
ZORD Slovenija
Ob-35090/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca
Gregorič, tel. +386/1/478-86-22, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://
www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: OMMK-CRP-RSP-10/2003-5.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop 1: zagotavljanje operativnosti
delovanja sistema MR&nRSP,
– sklop 2: osnovno vzdrževanje ter
dopolnilno vzdrževanje aplikativne programske opreme MRPRINT.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.70.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 180,000.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMMK-CRP-RSP-10/2003-5
Naslov: sklop 1: Izvajanje zagotavljanja
operativnosti delovanja MR &nRSP
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Genis d.o.o., Tržaška 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@genis.si,
tel. +386/4/251-93-00, internetni naslov:
http://www.genis.si, faks +386/4/251-93-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 126,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
126,000.000 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMMK-CRP-RSP-10/2003-5
Naslov: Izvajanje naslednjih storitev:
sklop 2:
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1. osnovno vzdrževanje aplikativne programske opreme tiskanju dokumentov MR
PRINT,
2. dopolnilno vzdrževanje aplikativne
programske opreme tiskanju dokumentov
MR PRINT.
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Genis d.o.o., Tržaška 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@genis.si,
tel. + 386/4/251-93-00, internetni naslov:
http://www.genis.si, faks +386/4/251-93-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 54,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
54,000.000 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-126/2006-2521
Ob-35100/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur, kontaktna oseba: Jernej
Tisel, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-32 ali 031/343-953,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta:
jernej.tisel@sentjur.si, internetni naslov:
http://www.sentjur.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvajanje zimske službe na javnih poteh v južnem delu Občine
Šentjur.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-126/2006-2521: KS
Slivnica pri Celju, KS Kalobje, KS Prevorje:
Nizke gradnje Anton Kladnik s.p., kontaktna
oseba: Anton Kladnik, Košnica 22, 3263 Gorica pri Slivnici, Slovenija, tel. 041/802-126.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
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upoštevala (brez DDV): KS Slivnica pri
Celju, cena: 396.896,34 SIT; KS Kalobje:
cena: 476.653,94 SIT; KS Prevorje: cena:
142.040,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-126/2006-2521:
KS Planina pri Sevnici: Strojna gradbena
dela in prevozi Iztok Durakovič s.p., kontaktna oseba: Iztok Durakovič, Golobinjek
13, 3225 Planina pri Sevnici, Slovenija, tel.
041/655-854.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): KS Planina pri Sevnici: cena:
577.848 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: 430-126/2006-2521.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006.
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: 8. 12. 2006.
Občina Šentjur
Št. 430-125/2006-2521
Ob-35101/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur, kontaktna oseba: Jernej
Tisel, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-32 ali 031/343-953,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta:
jernej.tisel@sentjur.si, internetni naslov:
http://www.sentjur.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvajanje zimske službe na javnih poteh v severnem delu Občine Šentjur
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-125/2006-2521:
Javno komunalno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Igor Gorjup, Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
747-16-26, faks 747-16-37, elektronska pošta: igor.gorjup@jkp-sentjur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 455.918,89 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-125/2006-2521.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 94 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: 8. 12. 2006.
Občina Šentjur
Št. 430-124/2006-2521
Ob-35102/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur, kontaktna oseba: Jernej
Tisel, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-32 ali 031/343-953,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta:
jernej.tisel@sentjur.si, internetni naslov:
http://www.sentjur.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvajanje zimskega in
letnega vzdrževanja lokalnih cest v Občini Šentjur.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-124/2006-2521:
Vzdrževanje in obnova cest d.d., kontaktna oseba: Bogdan Kočevar, Lava 42, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-66-366, faks
03/42-66-380, elektronska pošta: info@voccelje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,080.747,60 SIT
(pogodbena vrednost oziroma najnižja ponudba) in 1,122.273,92 SIT (najvišja ponudba).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-124/2006-2521.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006.
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: 8. 12. 2006.
Občina Šentjur
Ob-35111/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Bojana Hostnik, Savska
cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/729-54-40, faks 01/729-54-50.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: varnostno- receptorske
storitve
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena, reference, strokovna izobrazba kadrov, ostali
pogoji.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/06: G7 d.o.o., kontaktna oseba: Simon Breceljnik, Špruha 33,
1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,530.400 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 05/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-35112/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Kovačič, Savska
cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/729-54-40, faks 01/729-54-50, internetni
naslov: info@jkp-prodnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: strojne storitve vgrajevanja komunalnih odpadkov s kompaktorjem, prevozi komunalnih odpadkov in
strojno čiščenje kanalizacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno, odzivni
čas, reference, dodatno tehnični opremo in
usposobljenost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 06/06: Jure Dinić s.o.,
kontaktna oseba: Jure Dinić, Vrba 23, 1225
Lukovica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 131,021.240 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 06/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2006.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Št. 34
Ob-35114/06
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. 01/47-79-711,
faks 01/47-79-698, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90.12.22.30-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 1/07.
II.5) Kratek opis: prevzem bioloških odpadkov.

Št.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 250,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena v SIT/kg brez davka: 100 točk,
– oddaljenost prevzemnega mesta od
sedeža naročnika: – 50 točk (negativne
točke).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR S 1/07: Koto
d.d., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,62 SIT/kg; najnižja ponudba 14,62 SIT/kg, najvišja ponudba
14,62 SIT/kg.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR S 1/07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006,
Ob-25606/06.
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: 8. 12. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-35128/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMIS-3/2005-16.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe :
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: nadgradnja aplikativne programske
opreme MRVL (matični register vozil in
prometnih listin) z dodatnimi funkcionalnostmi.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.23.00.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 59,989.140 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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Stran

Merila

1. Cena za nadgradnje
funkcionalnosti aplikativne
programske opreme MRVL
2. Certifikati redno zaposlenih

9753

Ponderiranje

84%
16%

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMIS-3/2005-16
Naslov: Nadgradnja aplikativne programske opreme MRVL (matični register vozil
in prometnih listin) z dodatnimi funkcionalnostmi.
V.I) Datum oddaje naročila: 3. 11. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
SRC.SI sistemske integracije, d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: mitja.svet@src.si, tel. 01/242-80-00,
internetni naslov: http://www.src.si/, faks
01/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 50,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
59,989.140 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje : rok za vložitev pritožbe
(zahtevka za revizijo) je 10 dni od objave
tega obvestila (pritožbo lahko vložijo osebe,
ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov
javnega naročanja izpolnjuje pogoje za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-35129/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna (-o) področja (-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMIS-3/2005-17.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
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Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava prototipne aplikacije e-VEM-GD-I
z načrtom povezave na zunanje podatkovne vire ter implementacija Centralne
elektronske hrambe.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.23.00.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 34,996.080 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. Cena za razvoj

2. Certifikati redno zaposlenih

Ponderiranje

80%
20%

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMIS-3/2005-17
Naslov: Izdelava prototipne aplikacije eVEM-GD-I z načrtom povezave na zunanje
podatkovne vire ter implementacija Centralne elektronske hrambe
V.I) Datum oddaje naročila: 7. 11. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI
sistemske integracije, d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.svet@src.si, tel. 01/242-80-00,
internetni naslov: http://www.src.si/, faks
01/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 35,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
34,996.080 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-35148/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Bojana
Razdevšek, faks 02/449-23-79.
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Internetni naslov naročnika: www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo;
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Pošta Slovenije, Slomškov trg 10,
Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Pošta Slovenije, PE
Maribor, Zagrebška cesta 106, SI-2000 Maribor.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava obrazcev v poštnem prometu.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78140000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 81,088.650 SIT.
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: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (1)
Št. naročila: 60/S
Naslov: Obrazci v poštnem prometu
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Skat,
d.o.o., Industrijska cesta 2e, 6310 Izola,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,865.800 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (2)
Št. naročila: 60/S
Naslov: Obrazci v poštnem prometu
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: LaMil, d.o.o., Ljubljanska 69, 1330 Kočevje,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
10,800.400 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (3)
Št. naročila: 60/S
Naslov: Obrazci v poštnem prometu
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Cetis,
d.d., Čopova 24, 3000 Celje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
662.000 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.

V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (4)
Št. naročila: 60/S
Naslov: Obrazci v poštnem prometu
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Utrip
d.o.o., Marof 2, 8250 Brežice, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5,706.800 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (5)
Št. naročila: 60/S
Naslov: Obrazci v poštnem prometu
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 10. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DZS,
založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
11,003.010 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (6)
Št. naročila: 60/S
Naslov: Obrazci v poštnem prometu
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Tiskarstvo Martisk, Simon Marenče, s.p., Krog,
Ob Ložišču 17, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4,372.740 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (7)
Št. naročila: 60/S
Naslov: Obrazci v poštnem prometu
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Timia,
d.o.o., Šolska 40, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
8,160.000 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (8)
Št. naročila: 60/S
Naslov: Obrazci v poštnem prometu
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ino,
d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Skupna končna vrednost naročila:
24,070.400 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (9)
Št. naročila: 60/S
Naslov: Obrazci v poštnem prometu
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Tiskarstvo Tamar, Romana Tanšek, s.p., Cvetna
ulica 21, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4,116.800 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (10)
Št. naročila: 60/S
Naslov: Obrazci v poštnem prometu
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Herle
M&V, d.o.o., IC Trzin, Dobrave 3, 1236 Trzin, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
8,330.700 SIT.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
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:
8. 12. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 60-2006
Ob-35151/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Bojana
Razdevšek, faks 02/449-23-79.
Internetni
naslov
naročnika:
www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: Pošta Slovenije, Slomškov trg 10,
SI-2000 Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Pošta Slovenije,
d.o.o., PE Maribor-PLC skladišče, Zagrebška 106, SI-2000 Maribor.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
tisk poštnih vrednotnic (znamk) in filatelističnih izdelkov v letu 2007.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78135000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 251.633,39 EUR.
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: 56/S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (1)
Št. naročila: 56/S
Naslov: Tisk znamk
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Oriental Press, 16 Tijjar Avenue, Manama, Bahrajn.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
37.619,65 EUR.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (2)
Št. naročila: 56/S
Naslov: Tisk znamk
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Poštovni tiskarna cenin, Ortenovo namesti
16, Holešovice, 17004 Praha, Češka republika.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
44.190,09 EUR.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (3)
Št. naročila: 56/S
Naslov: Tisk znamk
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Delo
tiskarna, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
169.823,65 EUR.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
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:
8. 12. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 430-121/2006/16
Ob-35160/06
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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca za
strokovne in svetovalne storitve- inženirske
storitve, št. 430-121/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Arhitekturne storitve; inženiring storitve
in integrirane inženiring storitve; storitve
urbanističnega načrtovanja in krajinskega
inženiringa; sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve; storitve tehničnega
preizkušanja in analiz.
Glavni kraj izvedbe: PP Lendava, PP Kočevje, PP Rogaška Slatina, PP Ilirska Bistrica, PP Kozina.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba strokovnih in svetovalnih storitev – inženirskih storitev, in sicer na projektih gradnje objektov PP Lendava, PP
Kočevje, PP Rogaška Slatina, PP Ilirska
Bistrica in PP Kozina.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00 -1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 9,014.850 SIT po 20% stopnji 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: 430-121/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/37-10218 z
dne 7. 4. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/112-30795
z dne 3. 11. 2006.
Št. naročila: 2
Naslov: Inženirske storitve na projektu
gradnje PP Kočevje
V.1) Datum oddaje naročila 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor,
Slovenija, e-pošta: proplus@proplus.si, tel.
+386/2/250-41-10, faks +386/2/250-41-35.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 16,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
9,014.850 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in /ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis je
obsegal 5 sklopov, izid za sklope 1, 3, 4 in 5
je bil že predhodno objavljen.
Opomba pod tč. V.1): kot datum oddaje naročila je naveden datum sklenitve
pogodbe.
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VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, 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:
5. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-35443/06
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 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 26/2006 Tax Fin Lex.
II.5) Kratek opis: storitve dostopa do
podatkovne baze Tax – Fin – Lex za leto
2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,800.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: - tehnični povezani z zaščitno
izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 26/2006 Tax Fin Lex:
TAX-FIN-LEX, Informacije in storitve d.o.o.,
kontaktna oseba: Zlata Tavčar, Dunajska 20,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/432-42-43,
faks 01/432-43-15, elektronska pošta: zlata.tavcar@tax-fin-lex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,800.000 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: 430-119/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.7) Drugi podatki: javno naročilo je bilo
oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave, na podlagi 3. točke prvega
odstavka 20. člena ZJN-1A, saj lahko zaradi
tehničnih razlogov in razlogov povezanih z
varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni
le določen dobavitelj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS
Št.4300-330/2006
Ob-35444/06
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 Stanonik, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-00,
faks 01/478-43-29, elektronska pošta: bojan.stanonik@gov.si, internetni naslov:
http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 11.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
75.13.00.00-6; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 72.21.20.00-4; 74.86.10.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4300-330/2006.
II.5) Kratek opis: tehnična pomoč MŠŠ
2006 - upravljanje in izvajanje programa
(EPD06.4.2.03.001, NRP 2611-05-0403)
in računalniški sistemi za spremljanje
in vrednotenje (EPD06.4.2.04.001, NRP
2611-05-0404) z oznako javnega naročila
4300-330/2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 113,708.287,85 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4300-330/2006: IPMIT d.o.o.,
Kotnikova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/300-98-00, faks +386/1/300-98-20,
elektronska pošta: info@ipmit.si, internetni
naslov: www.ipmit.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 96,880.000 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: 4300-330/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006,
Ob-21957/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, projekt se delno financira iz sredstev
strukturnih skladov.
Evropski socialni sklad - tehnična pomoč. Javno naročilo z nazivom evropski socialni sklad, tehnična pomoč MŠŠ
2006 - upravljanje in izvajanje programa
(EPD06.4.2.03.001, NRP 2611-05-0403)
in računalniški sistemi za spremljanje in
vrednotenje
(EPD06.4.2.04.001,
NRP
2611-05-0404).

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 12. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 110-1/06
Ob-35449/06
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. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
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:
742.74.1.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000382.
II.5) Kratek opis: izvedba dopolnilnega
snemanja podatkov za potrebe vzdrževanja baze podatkov o cestah v upravljanju
DARS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Omega Consult, d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Robert Rupar,
univ. dipl. inž. grad., Gregorčičeva 7, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,191.333,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000382.
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: 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: 8. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-35450/06
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. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
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:
741.41.5.20-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000384.
II.5) Kratek opis: specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projektne do-
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v okviru uresničevanja resolucije o nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji.
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: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Prometnotehniški inštitut, kontaktna oseba: doc. dr.
Marijan Žura, univ. dipl. inž. grad., Jamova
2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,040.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000384.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 92 z dne 1. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-34832/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/OmP-I.F-08/2006-ident
227007.
II.5) Kratek opis: podelitev usposobljenosti kandidatom za dobavo in montažo
računalniške opreme.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): ocenjena letna vrednost JN:
45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.

Št.

IV.2) Merila za oddajo: merilo za podelitev usposobljenosti je izpolnjevanje minimalnih, v razpisni dokumentaciji zahtevanih
sposobnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN/OmP-I.F-08/2006-ident
227007: S&T Hermes Plus, d.d., kontaktna
oseba: Jani Kužner, Leskoškova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-52-01, faks
01/585-52-00;
Comtron d.o.o., kontaktna oseba:
Aleksander Žišt, Tržaška 21, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/300-35-41, faks
02/300-35-50;
Marand d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič, Koprska 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-31-00, faks
01/470-31-11;
Erpo sistemi d.o.o., kontaktna oseba:
Aleš Poretna, Britof 94, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/23-11-620, faks 04/23-44-621;
SRC.SI d.o.o., kontaktna oseba: Miha
Glavič, Tržaška 116, p.p. 2988, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00, faks
01/423-41-73;
Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba:
Robert Robida, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-555-02, faks
01/47-556-00;
Infotim Ržišnik Perc d.o.o., kontaktna
oseba: Majda Dolinšek, Delavska c. 24,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/27-91-863,
faks 04/27-91-861.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): v tej fazi se preverja
usposobljenost kandidatov.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 7.
V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OmPI.F-08/2006-ident 227007.
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:
merilo za podelitev usposobljenosti je izpolnjevanje minimalnih, v razpisni dokumentaciji zahtevanih sposobnosti.
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/OmPI.F-08/2006-ident 227007.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih prijav: 10.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni
list RS, št. 106/06, z dne 13. 10. 2006,
Ob-28338/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 14/3927/2006
Ob-35087/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Franci Žakelj, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-23-12, elektronska pošta:
Franci.Zakelj@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 154/2006.
II.5) Kratek opis: na podlagi razpisa v I.
fazi omejenega postopka za dobavljanje
računalniške opreme (sklop-A: Dobava
osebnih in prenosnih računalnikov, windows
terminalov, zaslonov, tiskalnikov; sklop-B:
Dobava strežnikov) za obdobje treh let se
prizna sposobnost za sodelovanje v II. fazi
omejenega postopka prijaviteljem: Sinfonika
d.d. za sklop A in B; EMG, d.d. za sklop A
in B; SRC.SI d.o.o. za sklop A in B; FMC
d.o.o. za sklop A in B; Unistar LC d.o.o. za
sklop A in B; Simt d.o.o. za sklop A in B; NIL
d.o.o. za sklop B; Marand Inženiring d.o.o.
za sklop A in B; S&T Hermes Plus d.o.o. za
sklop A in B.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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. 154/2006: Sinfonika, d.d.,
kontaktna oseba: Boris Mišetič, Motnica 7,
1236 Trzin, Slovenija, tel. ++386/1/588-71-42,
faks ++386/1/588-71-90, elektronska pošta:
Boris.misetic@sinfonika.eu, internetni naslov: www.sinfonika.eu.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 154/2006: EMG d.d., kontaktna
oseba: Polona Borinc, Aškerčeva 4A, 3310
Žalec, Slovenija, tel. ++386/3/712-15-47,
faks ++386/3/712-15-66, elektronska pošta: Polona.borinc@mikropis.si, internetni
naslov: www.mikropis.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154/2006: SRC.SI
d.o.o., kontaktna oseba: Miha Glavič, Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/242-80-00, faks ++386/1/423-41-73,
elektronska pošta: Miha.glavic@src.si, internetni naslov: www.src.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154/2006: FMC
d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Gorenc,
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/520-59-28, faks ++386/1/520-59-80,
elektronska pošta: Gregor.gorenc@fmc.si,
internetni naslov: www.fmc.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154/2006:
Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Borut Rajh, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/47-55-518, faks
++386/1/47-55-600, elektronska pošta:
Borut.rajh@unistarlc.si, internetni naslov:
www.unistarlc.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154/2006:
Simt d.o.o., kontaktna oseba: Zdenko
Bautin, Industrijska 5, 1290 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/786-62-00, faks
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++386/1/786-42-02, elektronska pošta:
Zdenko.bautin@simt.si, internetni naslov:
www.simt.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154/2006:
NIL d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozet, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/474-65-00, faks
++386/1/474-65-01, elektronska pošta: prodaja@nil.si, internetni naslov: www.nil.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 154/2006:
Marand
inženiring
d.o.o.,
kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič, Koprska
ul. 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/470-31-00, faks ++386/1/470-31-11,
elektronska pošta: info@marand.si, internetni naslov: www.marand.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 154/2006: S&T Hermes
Plus d.d., kontaktna oseba: Danilo Rozman, Leskovška cesta 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/585-52-00, faks
++386/1/585-52-01, elektronska pošta:
Danilo.rozman@snt.si, internetni naslov:
www.snt.si.
V.4.2) Javno naročilo št. 154/2006.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: I. faza omejenega
postopka je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 102/3998/2006
Ob-35104/06
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: mag.
Hailu Kifle, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: hailu.kifle@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: sklep št. 166/2006.
II.5) Kratek opis: dobava obešalnega
materiala za daljnovode.
Sklop A. obešalni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
sklop A.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 166/2006: Sklop A: obešalni material: Dalekovod d.o.o., kontaktna
oseba: Bogdan Ravnikar, Zavetiška 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/25-61-598, faks
01/25-61-596.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 74,791.720 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 4.
V.4.2) Javno naročilo št. 166/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: sklop
A: 74,791.720 SIT.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena sklop A.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 43/4074/2006
Ob-35106/06
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: Robert Kristan, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00,
faks 01/474-25-52, elektronska pošta: robert.kristan@eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja požara.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 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. 131/2006: javno naročilo
po odprtem postopku za izvedbo sistema
avtomatskega odkrivanja in javljanja požara
na objektih: RTP Beričevo, RTP Kleče, RTP
Okroglo, RP Hudo, RTP Selce, RTP Laško,
RTP Pekre, RTP Cirkovce in RTP Cerkno,
se razveljavi.
V.4.2) Javno naročilo št. 131/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 14/3983/2006
Ob-35041/06
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., kontaktni osebi: Franci Žakelj in Damjan Makovec, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00,
faks 01/474-23-12, elektronska pošta: damjan.makovec@eles.si, franc.zakelj@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje Oracle
programske opreme (aneks št. 5 k pogodbi št. K-150/2002).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,993.401,35 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic;
(f) dodatne gradnje ali storitve.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 196/2006: Oracle
Software d.o.o., kontaktna oseba: Barbara
Omerza Oberauner, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-88-00, faks
01/588-88-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,993.401,35 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 196/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 18,993.401,35 SIT.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestila o oddaji
natečaja
Storitve
Ob-35115/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dravograd v sodelovanju z Zbornico za
arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna
oseba: Nataša Jevšnikar, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, Slovenija, tel. 02/872-35-60,
faks 02/872-35-74, elektronska pošta: natasa.jevsnikar@dravograd.si.
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I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil naročnik: 4303-0004/2006-23.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): arhitekturne storitve; storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.3) Opis: javni, državni, anonimni,
enostopenjski natečaj za pridobitev urbanističnih in arhitekturnih rešitev starega
mestnega jedra Dravograda s prikazom
prenove fasad objektov, ki obkrožajo trg
4. julija.
II.4) Vrednost nagrade ali nagrad:
1. nagrada pod šifro 93965 v bruto bruto
znesku 1,200.000 SIT
Avtorji: Tanja Gobov, Brigita Babnik, Jernej Gartner, Tomaž Ebenšpanger.
Enakovredni zvišani odkup pod šifro
10000 v bruto bruto znesku 500.000 SIT
Avtorji: Lorenka Stropnik, Andrej Strehovec in Svetozar Dobričič.
Enakovredni zvišani odkup pod šifro
Z3BRA v bruto bruto znesku 500.000 SIT.
Avtorji: Jure Kotnik, Tina Marn, Andrej
Kotnik.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja: kontaktna oseba: Tomaž Ebenšpanger, Topniška 29, 1000 Ljubljana, Slopvenija, tel. 01/437-96-27, faks
01/283-40-89, elektronska pošta: ebitom@email.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 4.
VI.3) Število tujih udeležencev: 0.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 264 z
dne 29. 9. 2006, Ob-26486/06.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.6) Drugi podatki: otvoritev razstave
natečajnih del bo 20. 12. 2006 ob 15. uri v
avli Občine Dravograd. Razstava bo odprta
do 19. 1. 2007.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Občina Dravograd v sodelovanju
z Zbornico za arhitekturo
in prostor Slovenije
Ob-35171/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
Matjaž Bertoncelj, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-582,
faks 02/25-10-573, elektronska pošta: matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil
naročnik: javni, odprti, anonimni, enostopenjski projektni natečaj za idejno arhitekturno zasnovo dograditve stavbe
Mestne občine Maribor na Trgu generala
Maistra 3 v Mariboru.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.30.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.25.10.00.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): kategorija storitve 12.
II.4) Vrednost nagrade ali nagrad:
1. nagrada: 3,900.000 SIT,
2. nagrada: 2,500.000 SIT,
3. nagrada: ni bila podeljena.

Št.

Tri enakovredna zvišana priznanja
(3 x 900.000): 2,700.000 SIT.
Vse vrednosti so v bruto bruto zneskih.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (1. nagrada):
Prva nagrada v višini 3,900.000 SIT pod
šifro 57931:
Avtorji:
Maruša Zorec, univ. dipl. inž. arh.
Vojka Močnik, abs. arh.
Nina Tešanovič, abs. arh.
Sodelavci:
Nika Grabar, univ. dipl. inž. arh.
Uroš Rustja, abs. arh.
Mark Koritnik, abs. arh.
Žiga Ravnikar, štud. arh.
Izvedenci, konsultanti:
konstrukcije – Igor Lipanje, univ. dipl.
inž. grad. (Elea iC)
elektroinstalacije – mag. Borut Glavnik,
univ. dipl. inž. el. (El data)
strojne instalacije – Tomislav Celarc,
univ. dipl. inž. stroj.
Druga nagrada v višini 2,500.000 SIT
pod šifro 92651:
Avtorji:
Mima Suhadolc, univ. dipl. inž. arh.
Miha Kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
Soavtor:
Dominik Sagadin, štud. arh.
Izvedenci, konsultanti:
statična zasnova – Milan Sorč, univ.
dipl. inž. grad. (Elea iC)
elektroinstalacije – Boštjan Vindšnurer,
strojne instalacije – Marko Vrabec
Tretja nagrada ni podeljena
Enakovredno zvišano priznanje v višini
900.000 SIT pod šifro 29339:
Avtorji:
Mateja Kregar,
Mojca Zavašnik,
Gašper Medvešek,
Jelka Fric,
Uroš Razpet,
Izvedenci, konsultanti:
statika – Milan Šeško,
instalacije – Simon Sanda – Tes d.o.o.
Enakovredno zvišano priznanje v višini
900.000 SIT pod šifro 98215:
Avtorji:
Branko M. Berlič, univ. dipl. inž. arh.
Matevž Čelik, univ. dipl. inž. arh.
Fragiskos Antimisiaris, univ. dipl. inž.
arh.
Petra Cegnar, abs. arh.
Avtorja krajinske arhitekture:
Darja Matjašec, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Sergej Hiti, abs. kraj. arh.
Sodelavka:
Maša Šork, univ. dipl. inž. kraj. arh,
Izvedenci, konsultanti:
gradbena konstrukcija – Marko Pavlinjek, univ. dipl. inž. grad.
elektroinstalacije – Tomaž Jevšnikar,
univ. dipl. inž. el.
strojne instalacije – Marko Vrabec, univ.
dipl. inž. stroj.
požarna varnost – Gregor Erjavec, abs.
arh.
Enakovredno zvišano priznanje v višini
900.000 SIT pod šifro 67319:
Avtorji:
Bogdan Reichenberg, univ. dipl. inž.
arh.
Gregor Reichenberg, univ. dipl. inž.
arh.
Miha Milič, univ. dipl. inž. arh.
Sašo Rek, univ. dipl. inž. arh.
Rok Plohl, univ. dipl. inž. arh.
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Izvedenci, konsultanti:
konstrukcije – Viktor Markelj, univ. dipl.
inž. grad.
elektroinstalacije in požar – Ervin Kreitner, univ. dipl. inž. el.
strojne instalacije – Bojan Fabčič, univ.
dipl. inž. stroj.
ozelenitev – Aleš Koprivšerk, univ. dipl.
inž. kraj. arh.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 18.
VI.3) Število tujih udeležencev: 0.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ob-27464/05 z dne
14. 10. 2005.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 12. 2006.
Mestna občina Maribor

Javni razpisi
Št. 4301-122/2006-3
Ob-35074/06
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni list RS, št. 116/05,
126/06), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2006 in 2007
(Uradni list RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06)
in Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom (Uradni
list RS, št. 103/06), Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za
varstvo potrošnikov objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
javne službe svetovanja potrošnikom
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom skladno z določbami
koncesijskega akta – Uredbe o koncesiji za
opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom (Uradni list RS, št. 103/06, v nadaljevanju: uredba), na katerega se lahko prijavijo zainteresirane potrošniške organizacije,
vpisane v register pri Uradu RS za varstvo
potrošnikov in strokovne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ter izvajajo
posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov.
2. Koncedent, Vlada Republika Slovenije, bo na podlagi javnega razpisa, ki ga
izvaja Urad RS za varstvo potrošnikov, z
odločbo podelil dve koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom,
za celotno območje Republike Slovenije, za
obdobje 4 let, in sicer:
– koncesijo za izvajanje javne službe
svetovanja potrošnikom na državni ravni
(sklop A) in
– koncesijo za izvajanje javne službe
svetovanja potrošnikom na regionalni ravni
(sklop B).
3. Način prijave in razpisni rok
Prijava mora biti pripravljena v skladu z
navodili iz razpisne dokumentacije.
Prijave morajo v zaprti ovojnici, z oznako
»Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
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svetovanja potrošnikom« ter navedbo sklopa »Sklop A« oziroma »Sklop B«, prispeti na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 4. 1. 2007 do 9. ure. Na hrbtni
strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Prijave morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov do zgoraj
navedenega roka, sicer se bodo štele za
prepozno prejete. Nepravočasne in nepravilno označene prijave (ni navedb iz prejšnjega odstavka te točke javnega razpisa),
bo Urad RS za varstvo potrošnikov s sklepom zavrgel.
4. Prijavitelju se lahko podeli le ena izmed koncesij za izvajanje javne službe, ki
sta predmet tega javnega razpisa. V kolikor
posamezni prijavitelj želi kandidirati za izvajanje obeh koncesij, mora v 2. točki obrazca
št. 1 določiti ali se posamezna vloga obravnava prioritetno ali neprioritetno. Če posamezni prijavitelj kandidira za obe koncesiji,
pa 2. točke obrazca št. 1 ne izpolni, se taka
vloga kot nepravilna zavrne.
5. Merila za izbiro koncesionarja:

– Obligacijski zakonik,
– Zakon o varstvu potrošnikov,
– Zakon o potrošniških kreditih,
– Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
– Zakon o pravdnem postopku,
– Zakon o splošnem upravnem po
stopku,
– Zakon o splošni varnosti proizvodov,
– Stvarnopravni zakonik,
– Stanovanjski zakon,
– Zakon o varstvu kupcev stanovanj in
enostanovanjskih stavb,
– Energetski zakon,
– Zakon o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu,
– Zakon o varstvu osebnih podatkov,
– Zakon o poštnih storitvah,
– Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
– Zakon o zavarovalništvu,
– Zakon o bančništvu,
– Zakon o kemikalijah,
– Zakon o kozmetičnih proizvodih,
– Uredbe in direktive EU s področja varstva potrošnikov.

Merilo
1
2
3
4
5

Točke

Skupne izkušnje svetovalcev s področja svetovanja potrošnikom
v mesecih
Skupne delovne izkušnje svetovalcev po pridobitvi pravne
izobrazbe v mesecih nad 72 mesecev
Skupna dodatna funkcionalna znanja svetovalcev, ki omogočajo
boljše in hitrejše opravljanje svetovanja potrošnikom v urah
Število mesecev svetovanja prijavitelja na področju varstva
potrošnikov
Število projektov prijavitelja s področja varstva potrošnikov v
zadnjih treh letih
Skupaj

Merila in način ocenjevanja so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bo več prijav ocenjenih z
enako oceno, se bo kot prednostno upoštevalo merilo, ki opredeljuje strokovne reference svetovalcev – skupne izkušnje svetovalcev s področja svetovanja potrošnikom, to je
doseženo višje število točk pri merilu skupne
izkušnje svetovalcev s področja svetovanja
potrošnikom.
6. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani Urada RS za varstvo potrošnikov, http://www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.html., zainteresirani prijavitelji pa jo lahko
brezplačno dvignejo tudi v tajništvu Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS za varstvo
potrošnikov, VI. nadstropje, Kotnikova 28,
Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
7. Dodatne informacije so na voljo
vsak delovni dan med 8. in 9. uro po tel.
01/478-36-18, kontaktna oseba: Majda Pučnik Rudl. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti, na naslov: Majda.Pucnik-Rudl@gov.si
oziroma po faksu 01/478-34-40.
8. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev dveh koncesij za opravljanje javne službe svetovanja
potrošnikom, in sicer za opravljanje javne
službe svetovanja potrošnikom na državni
ravni ter opravljanje javne službe svetovanja
potrošnikom na regionalni ravni.
8.1 Predmet koncesije za opravljanje
javne službe svetovanja potrošnikom na državni ravni je splošna svetovalna dejavnost
na področju varstva pravic in ekonomskih
interesov potrošnikov, ki zajema naslednjo
zakonodajo:
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maks. 30 točk
maks. 30 točk
maks. 10 točk
maks. 20 točk
maks. 10 točk
100

Pri svetovanju je potrebno upoštevati
tudi relevantne podzakonske predpise posameznih zakonov.
8.2 Predmet koncesije za opravljanje
javne službe svetovanja potrošnikom na
regionalni ravni je svetovalna dejavnost
na področju varstva pravic in ekonomskih
interesov potrošnikov pri izvajanju javnih
(gospodarskih in negospodarskih) služb
in drugih storitev javnega pomena, ki se
za potrošnike zagotavljajo na regionalni
in lokalni ravni. Svetovanje na regionalni
ravni tako vključuje svetovanje s področja
družbenih javnih služb, gospodarskih javnih
služb, s katerimi se zagotavljajo materialne
javne dobrine s področja energetike,
prometa in zvez, komunalnega in vodnega
gospodarstva in gospodarjenja z drugimi
vrstami naravnega bogastva, varstva
okolja ter druga področja gospodarske
infrastrukture, opredeljena z lokalnimi
predpisi in podzakonskimi akti, ki določajo
izvajanje javnih služb in drugih storitev
javnega pomena na regionalni in lokalni
ravni.
8.3 Javna služba svetovanja potrošnikom obsega predvsem:
– pojasnjevanje predpisov in postopkov
za uveljavljanje pravic potrošnika,
– pomoč pri reševanju konkretnih pri
merov,
– posredovanje pri ponudnikih blaga in
storitev na predlog potrošnika,
– odstopanje zadev v reševanje pristojnim organom,
– obveščanje potrošnikov o statusu, postopku in realnem roku priprave odgovorov
na njihova vprašanja.

8.4 Za opravljanje javne službe mora
koncesionar zagotoviti naslednje splošne
pogoje:
– pisno, osebno in telefonsko svetovanje
potrošnikom bo izvajal sam, brezplačno in
vsak delovni dan med uradnimi urami; uradne ure trajajo najmanj osem ur dnevno;
– na pisna vprašanja in dopise potrošnikov mora odgovoriti najpozneje v petih
delovnih dneh od dneva prejema vprašanja
ali dopisa, na vprašanja, prejeta po telefonu, pa takoj; če gre za zahtevnejše zadeve,
mora potrošnika v istem roku obvestiti o nadaljnjem ravnanju in realnem roku;
– finančno, kadrovsko in prostorsko ločenost dela in poslovanja na podlagi podeljene
koncesije od drugih svojih dejavnosti;
– strokovno, učinkovito, racionalno in
usklajeno opravljanje nalog javne službe,
učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem
nalog, usmerjenost k uporabnikom njegovih
storitev, učinkovito sodelovanje z drugimi
organi in organizacijami na področju varstva
potrošnikov, pripravo letnega programa dela
in finančni načrt izvajanja javne službe, ki ga
pošlje v potrditev uradu.
Koncesionar bo javno službo svetovanje
potrošnikom opravljal preko enotne vstopne
točke ter preko centralnega informacijskega
sistema za sprejem vprašanj in dopisov potrošnikov. Omogočal bo vodenje centralnega informacijskega sistema, ki vključuje:
– sprejem telefonskih klicev na telefonsko številko 080,
– skupni elektronski naslov,
– knjiženje vhodne pošte, prejete osebno, po telefonu in pisno v fizični ali elektronski obliki, v glavni pisarni Ministrstva za
gospodarstvo,
– pošiljanje v reševanje,
– knjiženje odgovorov v glavni pisarni Ministrstva za gospodarstvo,
– vodenje in izpolnjevanje evidence v eobrazcu.
9. Plačilo
Način plačila za opravljene storitve bosta
koncedent in koncesionar uredila s koncesijsko pogodbo.
Sredstva za izvajanje koncesije se zagotovijo v skladu s sprejetim državnim proračunom. Koncesionarju se priznajo sredstva,
ki so nujno potrebna za izvajanje koncesije,
če opravlja javno službo v skladu z uredbo
in koncesijsko pogodbo.
9.1. Vrste upravičenih stroškov
Koncesionarju se priznajo sredstva za
svetovalno dejavnost s področja varstva
potrošnikov, ki jo izvaja kot javno službo,
v skladu z uredbo, razpisno dokumentacijo
in koncesijsko pogodbo. Koncesionarju se
priznajo naslednji upravičeni stroški:
a) stroški dela
– plače in dodatki za tri delovna mesta
svetovalcev za polni delovni čas,
b) materialni stroški
– izdatki za blago in storitve, ki so nujno
potrebni za opravljanje javne službe,
– energija, voda, komunalne storitve in
telekomunikacije,
– tekoče vzdrževanje poslovnih pro
storov,
– najemnine in zakupnine poslovnih prostorov in
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za
opravljanje javne službe:
– stroški izobraževanja doma in v EU,
– obratovalni stroški,
– stroški vzdrževanja, in posodabljanja
spletne strani,
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– stroški telefona,
– poštni stroški,
– stroški označevanja zgradbe ob vhodu v zgradbo, kjer koncesionar deluje (naziv
koncesionarja, razpored delovnega časa in
uradnih ur) in
– stroški oznake na vhodnih vratih v
prostore koncesionarja.
Vrste upravičenih stroškov, ki se priznavajo koncesionarju, so natančneje določene
v razpisni dokumentaciji, podrobneje pa jih
bosta koncedent in koncesionar uredila v
koncesijski pogodbi.
Višina sredstev, ki jih prijavitelj dejansko prejme je lahko manjša ali največ enaka višini sredstev določenih s koncesijsko
pogodbo, in sicer v razmerju največ 70%
vrednosti za upravičene stroške dela in največ 30% vrednosti za upravičene materialne
stroške.
9.2. Obdobje financiranja upravičenih
stroškov
Financirajo se lahko samo tisti upravičeni
stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje javne službe in ki so nastali po datumu
sklenitve pogodbe o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom in
so bili plačani do predložitve zahtevka, kar
koncesionar dokaže z originalnim potrdilom
o plačilu.
Obdobje financiranja upravičenih stroškov obsega obdobje trajanja koncesijskega razmerja, ki nastane z dnem začetka
veljavnosti koncesijske pogodbe. Koncesija
za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom na državni ravni in koncesija za
izvajanje javne službe svetovanja potrošnikom na regionalni ravni se podelita za dobo
štirih let.
9.3 Prijavitelj mora imeti pregledno,
ustrezno in jasno finančno konstrukcijo odhodkov, v katero so vključeni vsi in samo
upravičeni stroški, ki so v skladu z uredbo,
javnim razpisom in razpisno dokumentacijo
nujno potrebni za opravljanje javne službe.
10. Pogoji za prijavitelje
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, so skupni za obe koncesiji in morajo
omogočati uresničevanje ciljev, predmeta in
obsega javnega razpisa.
Na razpis se lahko prijavijo potrošniške
organizacije, vpisane v register pri Uradu
RS za varstvo potrošnikov in strokovne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ter izvajajo posamezne strokovne in
raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov. Organizacije morajo biti vodene in
organizirane tako, da izpolnjujejo pogoje za
prijavo na razpis in bodo omogočile doseganje ciljev javnega razpisa, ki so natančneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ter njegovega predmeta in obsega.
Vlogo za pridobitev koncesije lahko vloži
prijavitelj, ki:
– je potrošniška organizacija, vpisana v
register potrošniških organizacij pri Uradu
RS za varstvo potrošnikov oziroma strokovna organizacija, katere cilj ni pridobivanje
dobička ter izvaja posamezne strokovne in
raziskovalne naloge na področju varstva
potrošnikov; za nepridobitno strokovno organizacijo se za potrebe tega razpisa šteje
tista strokovna organizacija, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno nepridobitno naravo
oziroma, ki vrača vse dohodke v osnovno
dejavnost in ne deli dobička;
– ima izpolnjene pogodbene obveznosti
do Urada RS za varstvo potrošnikov;
– v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev

Št.

za izvajanje aktivne politike varstva potroš
nikov;
– ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, prenehanja po zakonu, sodne likvidacije, izbrisa iz registra;
– ima poravnane vse davke, prispevke in
druge dajatve določene z zakonom;
– ima poravnane vse koncesijske da
jatve;
– ima ustrezne strokovne reference;
– ima jasno opredeljeno razvojno vizijo
(v povezavi s finančno konstrukcijo odhodkov) za čas trajanja koncesije štirih let, od
2007 do 2010;
– ima za čas trajanja izvajanja koncesije v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas zaposlene najmanj tri svetovalce z univerzitetno izobrazbo pravne
smeri in najmanj dvema letoma delovnih
izkušenj;
– razpolaga s primerno opremljenimi poslovnimi prostori za izvajanje javne službe svetovanje potrošnikom, v katerih se ne
opravlja pridobitna dejavnost, ki niso namenjeni bivanju, in so ločeni od prostorov,
kjer se opravljajo druge dejavnosti koncesionarja;
– razpolaga z ustrezno informacijsko
tehnologijo za podporo pri izvajanju javne
službe;
– izpolnjuje naslednje organizacijske pogoje:
– ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela,
– ima jasno opredeljena navodila za
delo in delovne postopke,
– ima opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih,
– ima načrtovano razporeditev obratovalnega časa.
Izpolnjevanje navedenih pogojev bo prijavitelj v prijavi izkazoval v skladu z določbami v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj v
prijavi ne sme navajati neresničnih ali zavajajočih podatkov.
11. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz
prijav, ki jih strokovna komisija odpre, so
informacije javnega značaja razen tistih,
ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki
jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti. Kot poslovno
skrivnost prijavitelj lahko označi posamezen podatek oziroma del prijave. Poslovna
skrivnost se ne more nanašati na celotno
prijavo.
12. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Koncesija za izvajanje javne službe svetovanja potrošnikom na državni ravni in koncesija za izvajanje javne službe svetovanja
potrošnikom na regionalni ravni se podeljujeta za dobo štirih let. Podeljeni bosta v
začetku leta 2007.
Okvirna višina razpisanih sredstev za
leto 2007 je do 146.052,41 EUR. Sredstva
se enakomerno razdelijo na obe koncesiji,
od tega za:
– koncesijo za izvajanje javne službe
svetovanja potrošnikom na državni ravni
okvirno do 73.026,20 EUR in
– koncesijo za izvajanje javne službe
svetovanja potrošnikom na regionalni ravni
okvirno do 73.026,20 EUR.
Sredstva za obe koncesiji bremenijo proračunsko postavko 1929 – Izvajanje programa varstva potrošnikov, konto
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
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ustanovam, proračuna RS za leto 2007 do
146.052,41 EUR.
Letni znesek za proračunska leta 2008,
2009 in 2010 se določi z dodatkom k pogodbi, glede na višino, določeno v sprejetem
proračunu za tekoče leto.
Vloge, katerih predračun upravičenih
stroškov bo presegel znesek iz te točke
javnega razpisa, bodo kot nesprejemljive
zavrnjene.
13. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo javno. Strokovna komisija bo prijave odpirala dne 4. 1. 2007 ob
10. uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Pri odpiranju se bodo upoštevale prijave,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana do 4. 1. 2007 do 9.
ure.
Nepravočasne in nepravilno označene
prijave (ni navedb iz drugega odstavka 3.
točke javnega razpisa), bo Urad RS za varstvo potrošnikov s sklepom zavrgel.
V roku dostavljene in pravilno označene prijave bo komisija odpirala po vrstnem
redu, kot so prispele na navedeni naslov.
Komisija bo vse prispele prijave pregledala. Prijava mora biti predložena v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije in na
predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Po roku za oddajo prijav dopolnitev
prijave ni dopustna. Nepopolne prijave bodo
s sklepom zavržene brez možnosti dopolnitve. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale vseh
pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavrnjene.
Za koncesijo, za katero bosta prijavi predložila najmanj dva prijavitelja, ki bosta izpolnjevala postavljene pogoje in oddala popolni prijavi, bo koncedent izbral prijavitelja
skladno s postavljenimi merili.
Koncedent ima pravico od prijavitelja
zahtevati dodatna pojasnila glede dokumentov predloženih v prijavi in v primeru
dvoma preveriti pristnost predloženih dokumentov ter resničnost podatkov, navedenih
v prijavi. Če se pri tem ugotovi posamezne
nepravilnosti, se prijava izloči iz nadaljnjega
postopka.
14. Obveščanje o izboru koncesionarja:
koncesija za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom na državni ravni in koncesija za izvajanje javne službe svetovanja
potrošnikom na regionalni ravni se podelita
z odločbo Vlade Republike Slovenije, na
podlagi javnega razpisa, ki ga izvede urad, v
roku 90 dni od datuma odpiranja prijav.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
Št. 707/06
Ob-35096/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor predlogov za bivanje
slovenskih ustvarjalcev v stanovanju
v New Yorku, ki jih bo v letu 2007
financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo (v
nadaljevanju: projektni razpis, oznaka
JPR15-NY-2007)
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Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: zbiranje predlogov
za bivanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev v New Yorku med 15. 3. 2007 in 14. 3.
2008; financiranje stroškov najemnine in
delno vzdrževanje umetniškega stanovanja
v New Yorku ter povračilo potnih stroškov
izbranim kandidatom.
2. Osnovna razpisna področja: razpis
je namenjen vsem posameznikom, ki na
področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih
umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in AV
– kulture, esejistike, publicistike in kritike
v medijih (za področje kulture) delujejo v
slovenskem kulturnem prostoru, da se jim
omogoči bivanje in delovanje v umetniškem
stanovanju v New Yorku v času od 15. 3.
2007 do 14. 3. 2008.
Vsak kandidat bo lahko bival v ateljeju
od vključno 15. v tekočem mesecu, atelje bo
moral zapustiti 14. v tekočem mesecu.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo posamezniki,
ki ustvarjajo na enem izmed zgoraj naštetih
področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji,
– da niso koristili umetniškega ateljeja v
Berlinu v letih 2004, 2005 in 2006 oziroma
niso bili izbrani na razpisih za ta leta,
– da niso koristili umetniškega ateljeja v
New Yorku v letih 2004, 2005 in 2006 oziroma niso bili izbrani na razpisih za ta leta,
– da niso bili izbrani na Javnem razpisu
za izbor predlogov za bivanje slovenskih
ustvarjalcev v stanovanju v Berlinu, ki jih bo
v letu 2007 financirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo,
– da niso bili prejemniki delovnih štipendij ministrstva v letu 2006,
– da niso prejemniki štipendij ali šolnin s
strani ministrstva.
4. Pojasnila o uporabi stanovanja:
Kandidat mora uporabljati stanovanje v
skladu s pogodbo o pogojih bivanja in delovanja v ateljeju, ki jo podpiše pred odhodom. Kandidat se zaveže, da bo uporabljal
stanovanje s skrbnostjo dobrega gospodarja
in odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neskrbne rabe stanovanja, ter
poravnal morebitne nastale materialne stroške in sproti poravnaval obratovalne stroške
v skladu s pogodbo. Kandidat se zaveže, da
bo plačal stroške:
– telefonskih impulzov,
– električne energije,
– plina.
Če kandidat ne plača obratovalnih stroškov, mora naknadno povrniti tudi plačilo
najemnine ateljeja v času, ko je v njem bival. Ministrstvo bo uporabniku povrnilo potne stroške šele potem, ko bo uporabnik
ministrstvu predložil kopije plačanih računov
vseh obratovalnih stroškov. V nasprotnem
primeru mu ministrstvo ne bo povrnilo plačila potnih stroškov, kandidat pa se tudi ne bo
smel prijaviti na nobenega izmed razpisov
ministrstva v prihodnjih petih letih.
Po prejemu odločbe bo moral vsak izbrani kandidat ministrstvo pisno obvestiti o svojem odhodu najmanj 60 dni pred pričetkom
bivanja v ateljeju. Če tega ne bo upošteval,
se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za
bivanje v stanovanju.
Posamezni kandidat lahko v tem stanovanju biva največ 3 mesece. Ministrstvo si
pridržuje pravico, da v primeru, ko več kan-
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didatov zaprosi za isti termin, samo določi
termine bivanja.
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« petih kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki lahko bivajo v stanovanju, če
umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi
objektivnih okoliščin ministrstvu sporoči, da
mora uporabo stanovanja odpovedati.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister.
5. Razpisni kriteriji:
Ministrstvo bo prijavljene vloge presojalo s stališča kvalitete na podlagi naslednjih
kriterijev:
5.1. Splošni kriteriji:
– kakovost dosedanjega dela kandi
data,
– odmevnost v strokovni javnosti,
– stopnja prispevka k čim učinkovitejši
predstavitvi slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru,
– reference na področju mednarodnega
kulturnega sodelovanja.
Med prijavami, ki bodo ustrezale splošnim kriterijem, bo ministrstvo izbiralo na
podlagi prednostnih kriterijev.
5.2. Prednostni kriteriji:
– predstavitev čim bolj konkretnega projekta,
– možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor.
6. Ocenjevalni kriteriji:
Osnovni pogoj za kandidiranje na razpisu je izpolnjevanje kriterijev razpisa. Izbrani
bodo tisti kandidati, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost s splošnimi
kriteriji in prednostnima kriterijema ter bodo
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s splošnimi kriteriji in prednostnima
kriterijema je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen v dokumentaciji razpisa. Izbrani bodo tisti kandidati,
ki jih bo ministrstvo na predlog imenovane
strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih prijaviteljev. Najvišje število prejetih
točk je 100 točk. Najnižji seštevek, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 80 točk.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale kriterijev,
bodo zavrnjene.
7. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 z navedbo obveznih
prilog,
– prijavni obrazec 2 z izjavami predlagatelja,
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezano z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa JPR15-NY-2007, znaša: 6,000.000 SIT
(25.037,56 EUR).
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007

oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije.
10. Razpisni rok: razpis se prične 15. 12.
2006 in se zaključi 15. 1. 2007.
11. Oddaja in dostava predlogov:
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: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 15. 1. 2007
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem
ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava na razpis 2006, Stanovanje v New
Yorku z oznako JPR15-NY-2007. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je do
15. 1. 2007 prispela na naslov ministrstva,
oziroma bila najkasneje na ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka. Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, se
štejejo za prepozne.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki bo
18. 1. 2007 iz nadaljnjega postopka izločilo
vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge,
katerih prijavitelji ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Katja Ravšl Debeljak, e-pošta: katja.ravsl@gov.si, tel. 01/369-58-60.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 7.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
18. 1. 2007.
Prijavitelj, ki je kandidiral na Javnem
razpisu za izbor predlogov za bivanje slovenskih ustvarjalcev v stanovanju v Berlinu,
ki jih bo v letu 2007 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo in je oziroma bo na razpisu izbran, ne
more biti izbran tudi na razpisu za bivanje v
New Yorku.
Ministrstvo bo izbralo predloge po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 40/2006
Ob-35075/06
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01
in 59/03) Ad futura razpisuje
štipendiji za podiplomski študij
na European University Institute za
študijsko leto 2007/2008
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1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
štipendiranje dveh slovenskih državljanov,
ki sta v študijskem letu 2007/2008 sprejeta
v 1. letnik štiriletnega podiplomskega študija
na European University Institute.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) je v študijskem letu 2007/2008 sprejet ali vpisan v 1. letnik štiriletnega podiplomskega študija na European University
Institute.
3. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico in naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma fotokopijo veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice (obe strani),
– potrdilo o sprejemu ali vpisu v 1. letnik
štiriletnega podiplomskega študija na European University Institute v študijskem letu
2007/2008,
– če kandidat uveljavlja pravico do družinskih doklad, mora za vsakega mladoletnega otroka priložiti izpisek iz rojstne
matične knjige, za partnerja pa potrdilo o
zakonski zvezi ali o registraciji partnerske
skupnosti, ki ni starejše od 30 dni, ali dokazila o obstoju izvenzakonske skupnosti
(potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo
o stalnem ali začasnem prebivališču partnerja, ki mora biti enako kandidatovemu
dlje časa, ipd.).
4. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka živi v tujini, mora
imeti pooblaščenca s stalnim bivališčem v
Republiki Sloveniji. Obrazci za pooblastilo
so na voljo na spletni strani ali na sedežu
Ad future.
5. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: vsi kandidati, ki so se prijavili na European University Institute, bodo povabljeni
na selekcijski razgovor, ki ga bo opravila
komisija, sestavljena iz predstavnikov inštituta in Republike Slovenije. Med prijavljenimi kandidati bo komisija izbrala tista dva
kandidata, ki bosta lahko prejemala štipendijo Ad future. Izbrana kandidata bosta na
Ad futuro poslal prijavnico in dokumente iz
3. točke tega razpisa. Direktor fundacije Ad
futura bo izdal odločbo o izidu razpisa. Pred
podpisom pogodbe o štipendiranju bosta
morala izbrana kandidata predložiti dokazilo
o vpisu v 1. letnik podiplomskega študija na
European University Institute v študijskem
letu 2007/2008. Na podlagi pogodbe o štipendiranju prejme štipendist štipendijo tudi
za nadaljevanje študija naslednja tri leta, če
izpolnjuje predpisane pogoje. Zadnje leto
študija financira European University Institute.
6. Nakazilo sredstev: po podpisu pogodbe fundacija Ad futura nakaže štipendijo za
tekoče študijsko leto praviloma v enkratnem
znesku na osebni račun štipendista, odprt
pri poslovni banki v Republiki Sloveniji.
7. Pogodbene obveznosti: štipendist se
bo s pogodbo o štipendiranju, ki jo bo sklenil
s fundacijo Ad futura, obvezal, da se bo po
uspešno zaključenem študiju za vsaj 4 leta
zaposlil pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji.
8. Obseg štipendije
Za študijsko leto 2007/2008 štipendija
znaša:
– mesečna štipendija v višini 1.090
EUR;

Št.

– mesečna družinska doklada v višini
200 EUR za vsakega otroka in partnerja;
– mesečni dodatek za zavarovanje v višini 32,85 EUR za kandidata in partnerja ter v
višini 16,43 EUR za posameznega otroka;
– enkratni dodatek v višini 120 EUR za
potne stroške.
9. Rok in način oddaje prijave
Kandidat pošlje prijavo skupaj z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na naslov Ad futura,
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
31. javni razpis). Rok za prijavo je 15 dni po
prejemu obvestila, da je bil na selekcijskem
razgovoru izbran za štipendista Ad future.
Dokumentacija je oddana do roka,
če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
Ad futura, javni sklad
Št. 40/2006
Ob-35076/06
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01
in 59/03) Ad futura razpisuje
štipendije za podiplomski študij
na College of Europe za študijsko leto
2007/2008
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje največ
8 slovenskih državljanov, ki bodo v študijskem letu 2007/2008 sprejeti na enoletni
podiplomski študij na College of Europe,
Brugge (Belgija) ali Natolin (Poljska) za naslednje pograme:
– evropsko pravo,
– ekonomija,
– politologija in administrativne vede,
– interdisciplinarni študij,
– mednarodni odnosi in diplomacija EU.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki se vpisujejo na program evropsko pravo
ali ekonomijo.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) je ob izteku roka za prijavo star največ 30 let,
c) ima univerzitetno diplomo, pridobljeno
v Republiki Sloveniji, ali nostrificirano tujo
diplomo ustrezne smeri,
d) aktivno znanje francoskega in angleškega jezika,
e) bo v študijskem letu 2007/2008 sprejet na podiplomski študij na College of Europe.
3. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico ter naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o zaključeni univerzitetni izobrazbi oziroma izjavo kandidata, da bo zaključil univerzitetni študij ali pridobil nostrificirano tujo diplomo najkasneje v mesecu
juniju 2007,
– potrdilo o doseženih ocenah vseh letnikov univerzitetnega študija,
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– dokazili o aktivnem znanju angleškega
in francoskega jezika na ravni, ki jo zahteva
College of Europe,
– življenjepis (v francoskem ali angleškem jeziku),
– motivacijsko pismo (v francoskem ali
angleškem jeziku), dolgo največ eno stran,
– fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega izobraževanja,
– priporočili (dve kopiji) dveh univerzitetnih profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata (v francoskem
ali angleškem jeziku),
– soglasje kandidata, s katerim dovoli Ad
futuri, da posreduje kopijo prijave na razpis
(brez prilog) Službi Vlade RS za evropske
zadeve,
– izjavo kandidata o drugih virih štipendiranja.
4. Ocenjevanje prijav: prijave vseh kandidatov bodo pregledane in ugotovljeno bo,
ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Če bo iz
prijave kandidata ali iz priloženih dokazil
razvidno, da kandidat razpisnih pogojev ne
izpolnjuje, bo njegova vloga zavrnjena. Z
vsemi kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo opravljen selekcijski razgovor, ki ga bo opravila komisija, sestavljena
iz predstavnikov College of Europe, Službe
Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve in javnega sklada Ad futura. Komisija
bo ocenjevala študijske in izvenštudijske
uspehe kandidata, znanje francoskega in
angleškega jezika, motiviranost in kandidatovo poznavanje EU in njenih institucij. Kandidati, ki bodo v izbirnem postopku sprejeti
na College of Europe, bodo prejeli štipendije
fundacije Ad futura.
5. Pogodbene obveznosti: štipendisti se
bodo s pogodbo o štipendiranju, ki jo bodo
sklenili z javnim skladom Ad futura in Službo
Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju
SVEZ), obvezali, da bodo v 3 mesecih od
predložitve potrdila o uspešno zaključenem
študiju za vsaj 3 leta sklenili delovno razmerje v državnem organu RS. Kot državni
organi štejejo vsi neposredni uporabniki državnega proračuna, določeni z odredbo o
določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
Državni organ Republike Slovenije, kjer bo
štipendist sklenil delovno razmerje, če je to
mogoče, določi SVEZ v soglasju s štipendistom. V primeru, ko SVEZ v roku 3 mesecev
po prejemu potrdila o uspešnem zaključku
študija štipendistu ne zagotovi zaposlitve v
državnih organih RS, se mora za najmanj
3 leta zaposliti pri delodajalcu s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki ga lahko izbere sam.
6. Obseg štipendije: štipendija vključuje
stroške šolnine, nastanitve, prehrane in žepnino. Znesek štipendije je določen v EUR
in je v okviru tega razpisa enak za vse štipendiste. Štipendija za šolnino, nastanitev
in prehrano bo nakazana neposredno College of Europe na podlagi izdanega računa.
Štipendija za žepnino bo nakazana štipendistu na njegov račun, odprt pri eni izmed
komercialnih bank v Republiki Sloveniji, v
enkratnem znesku.
7. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov Ad
futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 30. razpis). Kopijo popolne prijave
pošljejo na Admission Office of the College
of Europe, Dijver 11, B-8000 Brugge, Belgium. Rok za zbiranje prijav prične teči nasled
nji dan po objavi razpisa v Uradnem listu
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RS ter traja do izteka zadnjega dne roka,
ki je 15. januar 2007. College of Europe bo
upošteval samo prijave kandidatov, ki bodo
poslane na oba navedena naslova.
Dokumentacija je oddana do roka,
če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
8. Dostopnost dokumentacije: prijavnica
in ostala razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani oziroma na sedežu Ad future v času uradnih ur od ponedeljka do petka
od 12. do 15. ure. Dodatne informacije so na
voljo v času uradnih ur osebno, po telefonu
in po elektronski pošti.
Ad futura, javni sklad
Št. 35280-8/2006-2
Ob-35028/06
Občina Postojna objavlja na podlagi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Uradni list RS, št. 4/97)
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
Za nedoločen čas se odda v najem naslednje poslovne prostore:
– Na Volaričevi ulici 32 v Postojni – poslovni prostor se nahaja v pritličju in zajema naslednje prostore: pisarna v izmeri
14,15 m2 in sanitarije v izmeri 4,10 m2.
Pri postopku oddaje poslovnih prostorov
in izračunu višine najemnine, ki je odvisna
od dejavnosti, se uporabljajo določila Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem v
občini Postojna.
Prednost za oddajo poslovnega prostora
imajo ostali interesenti, ki opravljajo mirno
dejavnost.
Vloge, ki morajo vsebovati podatke o
najemniku in dejavnosti, pošljejo interesenti
priporočeno po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, najkasneje do 8. januarja 2007.
Občina Postojna
Ob-35164/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika
za vrednotenje in izbor programov športa v
Občini Krško (Ur. l. RS, št. 90/02), objavlja
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Krško in Občini Kostanjevica za
leto 2007
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
s področja športa v Občini Krško in Občini
Kostanjevica na Krki za leto 2007.
II. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2007 je
66,000.000 SIT.
III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
1. športna društva in klubi,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini
Krško in Občini Kostanjevica na Krki,
3. zavodi s področja športa, vzgoje in
izobraževanja,
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4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Krško
ali Občini Kostanjevica na Krki, razen društev, ki združujejo invalidne osebe s stalnim
bivališčem v Občini Krško ali Občini Kostanjevica,
2. da imajo organizirano redno vadbo,
oziroma druge redne športne aktivnosti,
3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu
(društva in zveze),
5. da dostavijo občini podatke o članstvu,
poročilo o realizaciji programov v preteklem
letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih
rezultatih.
V. V letu 2007 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. športna vzgoja otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
2. športna rekreacija:
– 80-urni programi redne vadbe,
– organizacija športno-rekreativnih tekmovanj,
– planinstvo;
3. kakovostni šport;
4. vrhunski šport;
5. šport invalidov;
6. razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne in občinske športne prireditve,
– informacijski sistem na področju športa;
7. uporaba športnih objektov.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi Pravilnika za vrednotenje in izbor
športnih programov v Občini Krško.
VI. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve
Prijavitelji morajo prijavo poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali dodati osebno na
naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško,
najpozneje do 15. januarja 2007. Šteje se,
da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošto s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v prostorih občine Krško. Prijave
morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z “Ne odpiraj – prijava na javni razpis
– šport 2007”. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana izključno na
prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije
naročnika (Občina Krško). Priložen mora biti
natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis,
pošljejo tudi fotokopijo odločbe ali sklepa
o registraciji (od upravne enote). Namesto

odločbe oziroma sklepa se lahko predloži
odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo strokovna komisija opravila 18. januarja 2007 v prostorih Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno
izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja
vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo.
Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V
primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v
60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki
bosta z izbranimi izvajalci sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2007 in v okviru sredstev, zagotovljenih v
proračunu.
IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, CKŽ 14, v sobi št. 203 Zdravko
Pilipovič, tel. 07/49-81-229, e-mail: zdravko.pilipovic@krsko.si, vsak delavnik med 8.
in 10. uro ali na spletni strani Občine Krško
www.krsko.si.
Občina Krško
Ob-35165/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/06), Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke
in mladino, ki jih bosta v letu 2007
sofinancirali Občina Krško in Občina
Kostanjevica na Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško,
ki izvaja postopek javnega razpisa tudi za
1. 1. 2007 novoustanovljeno Občino Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino v Občini Krško in v Občini Kostanjevica na Krki v letu 2007, razen
programov s področja športa, zdravstva in
sociale.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva, klubi in njihove zveze ter
ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja
dela z mladimi in imajo sedež v Občini Krško oziroma po 1. 1. 2007 tudi v novi Občini
Kostanjevica na Krki.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela
z mladimi za leto 2007 je 8,000.000 SIT za
obe občini, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračunov obeh občin
za leto 2007.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost, zahtevnost in dostopnost
predloženega programa,
– realna možnost izvedbe programa
(kadrovski, finančni, prostorski, časovni
pogoji),
– jasno izraženi cilji programa, ki so v
skladu s predmetom razpisa,
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– možnost sodelovanja uporabnikov in
prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi programa,
– reference prijavitelja – odmevnost programov izvedenih v preteklih letih,
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji;
namesto odločbe oziroma sklepa se lahko
predloži odločba o statusu društva, ki deluje
v javnem interesu na področju dela z otroki
in mladino,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2007 morajo biti porabljena v letu
2007.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prispeti najpozneje
do 15. januarja 2007 do 12. ure na naslov:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za sofinanciranje programov za
otroke in mladino 2007«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo komisija opravila 16. januarja 2007 ob 14. uri v sejni sobi
»D« v prostorih Občine Krško. Odpiranje
prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za
dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru,
da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo
vloga zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi proračunov Občine Krško oziroma Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine. Rok za pritožbo je 8 dni od prejema
sklepa.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2007 in v okviru sredstev, zagotovljenih v
proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si, ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Alenka Černelič Krošelj, tel. 07/498-12-84, e-mail: alenka.cernelic-kroselj@krsko.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško

Št.

Ob-35166/06
Na podlagi 57., 61., 62. člena in členov
od 100. do 120. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
ter Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov in
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Krško (Ur. l. RS, št. 91/01, 90/02,
92/03, 109/04 in 102/06), ter Pravilnika o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Ur. l. RS, št. 6/03 in 97/03) Občina Krško
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov na področju kulture, ki jih
bosta v letu 2007 sofinancirali Občina
Krško in Občina Kostanjevica na Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško,
ki izvaja postopek javnega razpisa tudi za
1. 1. 2007 novoustanovljeno Občino Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižnozaložniške, knjižničarske, glasbene, plesne,
gledališke in lutkovne, literarne, likovne in
fotografske, filmske in video dejavnosti ter
varstva kulturne dediščine.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. zavodi, ki delujejo na področju kulture
v Občini Krško in v Občini Kostanjevica na
Krki (razen javnih zavodov) in imajo reference za kakovostno izvedbo programa oziroma projekta in ZKD Krško, za organizacijo
kulturnih prireditev v občini in za knjižno-založniško dejavnost,
2. društva, ki imajo sedež v Občini Krško in v Občini Kostanjevica na Krki in se
ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, za študij in
izvedbo kulturnih programov in projektov ter
za organizacijo kulturnih prireditev,
3. posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture in
imajo stalno bivališče v Občini Krško in v
Občini Kostanjevica na Krki, za avtorske
projekte,
4. lastniki premične ali nepremične kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali
pa je vpisana v zbirni register dediščine, za
redno vzdrževanje oziroma sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon.
Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje kulture za leto 2007 je 28,445.000 SIT, za obe
občini, dejanska vrednost pa bo določena
po sprejetju proračunov obeh občin za leto
2007.
4. Merila za izbor programov in projektov
Merila za sofinanciranje:
a) kulturne dediščine:
1. Kakovost in prepoznavnost kulturne
dediščine.
2. Upravičenost oziroma nujnost posega
za ohranitev dediščine.
3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost.
4. Presežek lastnih sredstev nad zaprošenimi.
5. Predvidena dostopnost dediščine javnosti.
Merila za izbor in vrednotenje programov
oziroma projektov, ki jih predlagajo:
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b) samostojni ustvarjalci na področju kulture,
c) kulturna društva,
d) zavodi na področju kulture:
1. Kakovost in prepoznavnost projekta.
2. Neprofitnost.
3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost.
4. Presežek lastnih sredstev nad zaprošenimi.
5. Predvidena dostopnost projekta javnosti.
Strokovna komisija bo upoštevala tudi
merila določena po posameznih področjih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije:
– realna možnost izvedbe programa
(kadrovski, finančni, prostorski, časovni
pogoji),
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
– odmevnost programov in projektov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike),
– dosedanje delo in reference prijaviteljev, vodij programov in udeležencev.
Kriteriji za vrednotenje osnovne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih skupin so sestavni
del razpisne dokumentacije in so navedeni
v 7. in 8. členu Pravilnika o postopku za
izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih
programov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Krško.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (zavodi, društva),
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– kopijo dokazila o zaključeni izobrazbi
in usposabljanjih umetniških vodij na ustreznem področju oziroma potrdilo JSKD OI
Krško o opravljenih tečajih in delovanju na
ustreznem področju 6 do 10 let oziroma 4
do 6 let,
– dokazilo o lastništvu, projekt obnove in
spomeniško varstveno soglasje na projekt
obnove (samo prijavitelji spomeniškovarstvenih programov).
Prijave na razpis morajo biti popolne,
naknadno dopolnjevanje po izteku roka za
predložitev prijav ni možno.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2007 morajo biti porabljena v letu
2007.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prispeti najpozneje
do 22. januarja 2007 do 12. ure na naslov:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za
kulturne programe in projekte 2007«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
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9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 24. januarja 2007 ob 9. uri
v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje
prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 15
dneh po uveljavitvi proračunov Občine Krško oziroma Občine Kostanjevica na Krki
za leto 2007.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
Dodatne informacije posreduje Alenka
Černelič Krošelj, tel. 07/498-12-84, e-mail:
alenka.cernelic-kroselj@krsko.si v času uradnih dni od 8. do 10. ure, za ljubiteljske
kulturne dejavnosti pa Sonja Levičar, tel.
07/488-16-50, e-mail: oi.krsko@jskd.si.
Občina Krško
Ob-35167/06
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področjih:
A) socialnega varstva
B) zdravstvenega varstva,
ki jih bosta v letu 2007 sofinancirali
Občina Krško in Občina Kostanjevica
na Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško,
ki izvaja postopek javnega razpisa tudi za s
1. 1. 2007 novo ustanovljeno Občino Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih
organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A 1:
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni program za delo z
mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alko-
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hola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti.
Pod A 2:
Programi društev upokojencev, ki imajo
sedež v Občini Krško oziroma v Občini Kostanjevica na Krki:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov,
– programi pozornosti do starejših ob novem letu in jubilantov,
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težav.
Pod B 1:
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
Pod B 2:
Programi za krepitev zdravja:
– zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov z zdravstvenimi in socialnimi indikacijami,
– zdravstveno terapevtska kolonija za
otroke s cerebralno paralizo,
– promocija zdravja za romsko populacijo v občini.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali
nepridobitne in/ali neprofitne organizacije,
društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje
na območju Občine Krško oziroma Kostanjevica na Krki, ki prijavijo program, ki je
predmet razpisa za A in B področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Krško oziroma Kostanjevica na Krki, ustanovijo posamezniki v
skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Krško oziroma občanov Občine
Kostanjevica na Krki,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na področju sociale in zdravstva za
uporabnike z območja Občine Krško ali Občine Kostanjevica na Krki,
ob pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Krško oziroma Občine Kostanjevica na Krki za občane Občine Krško

oziroma Občine Kostanjevica na Krki, razen
invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so
zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva
število članov iz Občine Krško oziroma Občine Kostanjevica na Krki),
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialnega razpisa,
g) prijavljajo program ali projekt, ki je
predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov
in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko
delo,...).
Na programski sklop A 2: Programi društev upokojencev, ki imajo sedež v Občini
Krško oziroma v Občini Kostanjevica na Krki
se lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež v
Občini Krško oziroma v Občini Kostanjevica
na Krki.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko
strokovna komisija združi, če meni, da je
to smotrno.
Prijavitelji morajo prijaviti ločeno programe za Občino Krško in za Občino Kostanjevica na Krki.
4. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji in obe občini za leto 2007 je
22,200.000 SIT, in sicer:
– za področje A 14.000 SIT od tega za
programe društev upokojencev 500.000
SIT,
– za področje B 8,200.000 SIT od tega
za programe za krepitev zdravja 1,600.000
SIT.
5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v
programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2007 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak
prijavljen program posebej,
– odločba oziroma sklep o registraciji (od
upravne enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani
za opravljanje socialno varstvenih storitev
– namesto odločbe ali sklepa o registraciji
se lahko predloži odločba o statusu društva,
ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2007 morajo biti porabljena v letu
2007.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
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Prijave morajo prispeti najpozneje do
15. 1. 2007 do 12. ure na naslov: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – ponudbe
na razpis«, s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B, odvisno od tega za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Odpiranje prijav bo strokovna komisija
opravila dne 18. 1. 2007 ob 12. uri v sejni
sobi D Občine Krško. Odpiranje prijav bo
javno. Odpiranju prijav lahko prisostvujejo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci, ki se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala, da
dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelji v
roku ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi proračunov Občine Krško oziroma Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2007 in v okviru sredstev, zagotovljenih v
proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Milan
Masnec, tel. 07/498-12-03, e-mail: milan.masnec@krsko.si, v času uradnih dni
od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-35168/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06), Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
tehnične kulture, ki jih bosta v letu 2007
sofinancirali Občina Krško in Občina
Kostanjevica na Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško,
ki izvaja postopek javnega razpisa tudi za
1. 1. 2007 novoustanovljeno Občino Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:
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– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo,
– astronomija.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva, klubi in njihove zveze, ki
so registrirani za opravljanje dejavnosti s
področja tehnične kulture in imajo sedež v
Občini Krško oziroma po 1. 1. 2007 tudi v
novi Občini Kostanjevica na Krki.
Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ
dva programa.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2007 je
3,700.000 SIT za obe občini, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračunov obeh občin za leto 2007.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v
programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji (od
upravne enote); namesto odločbe oziroma
sklepa se lahko predloži odločba o statusu
društva, ki deluje v javnem interesu na področju tehnične kulture,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2007 morajo biti porabljena v letu
2007.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prispeti najpozneje
do 15. januarja 2007 do 12. ure na naslov:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na
razpis za tehnično kulturo 2007«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 16. januarja 2007 ob 13. uri
v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje
vlog je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da
je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 15
dneh po uveljavitvi proračunov Občine Krško oziroma Občine Kostanjevica na Krki
za leto 2007.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa.
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Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih
dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Alenka
Černelič Krošelj, tel. 07/498-12-84, e-mail:
alenka.cernelic-kroselj@krsko.si v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško

Javne dražbe
Ob-35077/06
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 39. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter
sklepa 31. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi številka 465-36/05-09,
z dne 26. 6. 2006 razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
II. Predmet javne dražbe: solastniški del
nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št.
737/1, njiva v izmeri 4355 m2, k.o. Radlje
ob Dravi, in sicer v deležu 2354/4355, za
izklicno ceno 5.933 SIT/m2. Izklicna cena ne
vsebuje davka niti drugih stroškov v zvezi z
izvedbo prodajne pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene stroške nosi kupec.
Natančna površina zemljišča bo določena z
odločbo o parcelaciji, ki se bo upoštevala v
prodajni pogodbi.
III. Nepremičnina, opredeljena v II. točki
te objave, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo
v sredo, dne 3. 1. 2007 ob 9. uri, v sejni sobi
Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.
IV. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko
lastnega osebnega računa oziroma TR za
primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma
priglasitveni list pri DURS (velja za pravne
osebe in s.p. – dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma dražbe),
– fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za fizične osebe),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV,
– matično številko (pravne osebe, s.p.)
oziroma EMŠO,
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali fizično osebo.
Vsak dražitelj mora vključno do 29. 12.
2006 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščino je potrebno nakazati
na TRR Občine Radlje ob Dravi številka
01301-0100010958, odprt pri Banki Slove-
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nije, z navedbo »plačilo varščine za javno
dražbo«. Plačana varščina se bo kupcu vračunala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na
dražbi ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno
vrnjena v osmih dneh po končani dražbi.
V. Pogodba o prodaji nepremične mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. V primeru, da se kupec,
ki je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva Občine Radlje ob Dravi k podpisu pogodbe ne
odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Občine Radlje ob Dravi.
Kupnino za nepremičnino bo kupec moral poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in overitvi pogodbe.
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Ogled nepremičnine
je možen dne 27. 12. 2006, v času od 10.
do 13. ure.

Razpisi delovnih
mest
Ob-34834/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec Državno revizijske komisije III v Državno revizijski komisiji.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri ali visoko
strokovno izobrazbo s končano specializacijo;
– eno leto 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;
– opravljen strokovni izpit za imenovanje
v naziv – državni izpit iz javne uprave ali izjava, da ga je kandidat pripravljen v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti:
– znanje vsaj enega svetovnega jezika;
– poznavanje uporabniških programov v
okolju Windows.
Poskusno delo 4 mesece.
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 oziro-
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VI. Pravila dražbe:
1. Dražbo vodi komisija, imenovana s
strani župana, dražba je ustna.
2. Draži lahko tisti, ki je do vključno dne
29. 12. 2006 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim
potrdilom.
3. Pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo.
4. Najnižji znesek zvišanja je 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. Če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno.
8. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
9. Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno
po pogojih razpisa.

10. Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
11. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe.
12. Javna dražba se izvaja v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03).
VII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, dolžan
pa je vrniti varščino brez obresti.
VIII. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo
lahko interesenti dobijo na občinski upravi
Občine Radlje ob Dravi, vsak delovni dan
na tel. 02/88-79-630.
Občina Radlje ob Dravi

ma 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.
Delovno področje:
– pripravljanje osnutkov sklepov;
– pripravljanje predlog za uvedbo postopka pred pristojnim organom v skladu s
15. členom poslovnika;
– opravljanje drugih del po navodilih in
usmeritvah predsednika in članov.
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 končanem državnem izpitu
iz javne uprave ali izjavo, da ga je kandidat
pripravljen v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja 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
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,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Državno revizijski komi-

siji pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec Državne revizijske komisije III opravljal v nazivu višji svetovalec
II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za določen čas,
čas enega leta, s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Državne revizijske komisije, Slovenska 54,
1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec Državne revizijske komisije III,
številka: »1« na naslov: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: dkom@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 Slavka Kovačič, 01/234-28-34.
Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil
Št. 11001-4/2006-8
Ob-35000/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 ZJU-UPB2), generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega položajnega delovnega mesta:
vodja sektorja (m/ž) v Geodetski
upravi Republike Slovenije, v Uradu za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
množično vrednotenje nepremičnin,
v Sektorju za trg nepremičnin in pripis
vrednosti.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– osnovno raven znanja angleškega jezika;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali:
– poznavanje metodoloških pristopov
ekonomskih analiz nepremičnin na področju
ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin,
– poznavanje metodoloških osnov matematičnega modeliranja trga nepremičnin,
– poznavanje teoretičnih osnov ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin,
– sposobnost oblikovanja novih sistemskih rešitev na področju analize in obdelave trga nepremičnin in modeliranja trga
nepremičnin,
– sposobnost samostojnega oblikovanja
spremljanja trga nepremičnin (indeksiranja
cen in indeksiranja vrednosti),
– sposobnost vodenja projektnih skupin in najzahtevnejših in ključnih projektov
s področja množičnega vrednotenja nepremičnin.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni
izpit iz javne uprave) in strokovni izpit iz
upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja, prav tako tudi strokovni izpit iz
upravnega postopka.
Delovno področje:
– vodenje sektorja,
– načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje opravljanja dela v organizacijski enoti

Št.

ter odločanja o zadevah z delovnega področja organizacijske enote, po pooblastilu
predstojnika,
– neposredna pomoč direktorju pri vodenju strokovnih nalog,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Geodetski upravi Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Dela in naloge vodje sektorja se lahko
opravljajo v nazivu podsekretar/sekretar.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu
podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal na sedežu Geodetske uprave
Republike Slovenije v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
vodja sektorja, številka: 418« na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Služba
za kadrovske zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: pisarna.gu@
gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Mateja Omejc na tel.
01/478-48-06, informacije v zvezi z vsebino
del in nalog pa daje mag. Dušan Mitrović na
tel. 01/478-49-70.
Geodetska uprava Republike Slovenije
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Št. 11001-4/2006-9
Ob-35001/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 ZJU-UPB2), generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec (m/ž) v Geodetski upravi
Republike Slovenije, v Uradu za množično vrednotenje nepremičnin, v Sektorju za analizo trga nepremičnin in pripis
vrednosti, v Oddelku za analizo trga nepremičnin.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
ekonomske smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– osnovno raven znanja angleškega jezika;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva univerzitetna izobrazba
ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v
primeru, da naloge na tem delovnem mestu
opravlja oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. Predpisane
delovne izkušnje za naziv svetovalec II se
pod istimi pogoji skrajšajo na 7 mesecev.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali:
– izkušnje pri delu na trgu nepremičnin,
– sposobnost izvajanja analiz trga in oblikovanje predlogov novih modelov ocenjevanja tržne vrednosti poslovnih nepremičnin,
– sposobnost oblikovanja novih sistemskih rešitev na področju matematičnega modeliranja poslovnih (lokali in pisarne) nepremičnin v sistemu množičnega vrednotenja
nepremičnin,
– sposobnost vodenja projektnih skupin in najzahtevnejših in ključnih projektov
s področja množičnega vrednotenja nepremičnin.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni
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izpit iz javne uprave) in strokovni izpit iz
upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja, prav tako tudi strokovni izpit iz
upravnega postopka.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
najzahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Geodetski upravi Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal na sedežu Geodetske uprave
Republike Slovenije v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec, številka: 422« na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Služba
za kadrovske zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: pisarna.gu@
gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Mateja Omejc na tel.
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01/478-48-06, informacije v zvezi z vsebino
del in nalog pa daje mag. Dušan Mitrović na
tel. 01/478-49-70.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-35002/06
Svet zavoda Doma Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, na podlagi
sprejetega sklepa z dne 6. 12. 2006 razpisuje delovno mesto:
direktor/direktorica zavoda.
Kandidat mora po določilih Statuta Doma
Nine Pokorn-Grmovje in Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 105/06)
poleg splošnih pogojev izpolnjevati še:
– strokovna izobrazba iz 56. in 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5-letni
mandat.
Pisne vloge s potrebnimi dokazili morajo kandidati poslati na naslov: Svet zavoda Doma Nine Pokorn Grmovje, Pernovo
4/a, 3310 Žalec, v zaprti kuverti »Ne odpiraj
– razpis za direktorja«.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog
Svet zavoda ne bo obravnaval.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva, ko bo Svet zavoda opravil izbiro.
Dom Nine Pokorn Grmovje Žalec
Št. 496/2006
Ob-35034/06
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek razpisuje naslednji prosti delovni mesti za:
kuharica/kuhar za določen čas s polnim
delovnim časom
in
pomočnica/pomočnik vzgojiteljice za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 110-170/2006/1
Ob-35043/06
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
svetovalca v Direktoratu za investicije,
nepremičnine in skupne službe državne
uprave, Sektorju za investicije, Oddelku
za vzdrževanje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
arhitekturne ali gradbene smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo

biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo
skrajšajo na 7 mesecev.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– vodenje in sodelovanje v projektnih
skupinah,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih gradiv,
– koordinacija nalog iz področja čiščenja, upravljanja in varovanja poslovnih prostorov,
– opravljanje drugih nalog iz področja
oddelka oziroma sektorja.
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.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal 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 dr-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
žavne 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
svetovalec, številka »110-170/2006« 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 Republike
Slovenije in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje mag. Saša Bole, tel. 01/478-85-66, informacije o delovnem področju pa Aleš Ponikvar, tel. 01/478-18-35.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-35051/06
Republika Slovenija Okrožno sodišče v
Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9, 6000
Koper, objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
svetovalec(ka) v pravosodju
(Vodja kadrovske službe)
– eno delovno mesto za nedoločen čas.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu: svetovalec v pravosodju I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– visoka izobrazba upravne, pravne ali
družboslovne smeri,
– najmanj 6 let in 7 mesecev delovnih
izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma strokovni upravni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja, 89. čl. ZJU) in izpit iz
Sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave in izpitu iz Sodnega
reda,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu RS,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžno-

Št.

sti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000
Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 702-11/2006
Ob-35053/06
Veterinarska uprava Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za zaposlitev
uradnega veterinarja – inšpektorja za
nedoločen čas v Veterinarski upravi Republike Slovenije, Notranji veterinarski inšpekciji, Območnem uradu Ljubljana, Oddelku za
zdravstveno varstvo in zaščito živali.
Okvirna vsebina dela:
– neposredno opravljanje inšpekcijskih
nalog;
– izvajanje ukrepov in odločanje v skladu
z Zakonom o prekrških;
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji;
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonodajo s področja veterinarstva;
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
na Veterinarski upravi Republike Slovenije,
Notranja veterinarska inšpekcija, Območni
urad Ljubljana, na naslovu Vilharjeva 33,
Ljubljana.
Splošni pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba veterinarske
smeri;
– 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– veljavno veterinarsko licenco po Zakonu o veterinarstvu;
– strokovni izpit za inšpektorja;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanje tujega jezika.
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 najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja opravijo ustrezen strokovni izpit za imenovanje v naziv. V skladu z
12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru je lahko za inšpektorja imenovana oseba,
ki nima strokovnega izpita za inšpektorja,
če ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, vendar mora opraviti izpit
za inšpektorja v roku enega leta od dneva
imenovanja za inšpektorja.
Poleg splošnih pogojev veljajo za kandidate tudi pogoji 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi priložiti
naslednje:
1. življenjepis;
2. izjavo, da je kandidat/ka državljan/ka
Republike Slovenije;
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
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razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena;
4. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
5. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, iz katere je razvidno kje in
kdaj je bil opravljen – če ga ima kandidat/ka
opravljenega;
6. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja oziroma strokovnem izpitu
iz splošnega upravnega postopka, iz katere
je razvidno kje in kdaj je bil opravljen – če
ga ima kandidat/ka opravljenega;
7. izjavo o znanju tujega jezika, iz katere je razvidna ustanova in leto kdaj je bilo
pridobljeno;
8. izjavo kandidata/ke:
– da je državljan/ke Republike Slove
nije;
– da ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a
obsojena na pogojno kazen v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega/nje ni sprožen kazenski
postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidat/ka naj priloži izjavo, da za namen tečajnega postopka dovoljuje Veterinarski upravi Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradnih evidenc,
razen če bo kandidat/ka v prošnji izrecno
navedel, da tega ne dovoli, iz česar sledi,
da bo posredoval/a potrdila sam/a.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in
z navedbo delovnega mesta – na naslov:
Veterinarska uprava Republike Slovenije,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
8 dni od dneva objave. Kandidati(ke) bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
60 dni od dneva objave. O izbiri oziroma
neizbiri uradnika se bo vsakemu kandidatu,
ki je sodeloval v izbirnem postopku, izdal in
vročil sklep.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z
izbranim(o) kandidatom(ko) sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/300-13-23 (Maja Švrljuga).
Veterinarska uprava RS
Št. 1100-86/2006
Ob-35055/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št.
32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest v Davčni
upravi RS,
na Generalnem davčnem uradu
1. višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za
dohodnino in prispevke.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji/-a svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
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Kratek opis nalog:
– sodelovanje oziroma oblikovanje sistemskih rešitev, metodologij in delovnih
postopkov za izvajanje davčnih in drugih
predpisov,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– spremljanje in analiziranje učinkov izvajanja metodologij in delovnih postopkov,
– izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje uslužbencev.
na Davčnem uradu Dravograd
2. vodja glavne pisarne – višji/-a referent/-ka v glavni pisarni.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj
za najnižji naziv – višji/-a referent/-ka II.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– organiziranje, usmerjanje in nadziranje
opravljanja dela glavne pisarne,
– izvajanje strokovnega nadzora nad
razvrščanjem, klasifikacijo in odpravo dokumentarnega gradiva.
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– vodenje najzahtevnejših seznamov in
pregledov,
– urejanje dokumentarnega gradiva.
3. vodja referata – višji/-a svetovalec/ka v referatu za fizične osebe.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji-/a svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– vodenje referata,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih in davčnih postopkih po pooblastilu.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom za delovna mesta pod št. 1 in
3 ter predvidenim 2-mesečnim poskusnim
delom za delovno mesto pod št. 2.
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,
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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,
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 in 3: DURS, DU Dravograd,
Meža 10, 2370 Dravograd ali na gp.dursdr@gov.si.
Neizbrane kandidate/-ke bomo o neizbiri
obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Špela Povše, tel.
01/478-29-53,
– pod št. 2 in 3: Damijana Pristovnik, tel.
02/872-30-11.
Davčna uprava RS
Ob-35059/06
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
objavlja javni natečaj za naslednja prosta
delovna mesta:
1. inšpektor, ki se bo opravljalo v Inšpektoratu RS za delo – Inšpekciji nadzora
varnosti in zdravja pri delu, Območni enoti
Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana z
– univerzitetno izobrazbo gradbene smeri ali univ. izobrazbo elektro smeri;

2. inšpektor, ki se bo opravljalo v Inšpektoratu RS za delo – Inšpekciji nadzora
varnosti in zdravja pri delu, Območni enoti
Celje, Gledališki trg 7, Celje z
– univerzitetno izobrazbo gradbene ali
univ. izobrazbo strojne smeri.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba določene smeri (kot je navedeno pod št. 1. in 2.),
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– preizkus za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje dela z računalnikom.
Delovno področje – naloge:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
– vodenje postopkov po ZUP in ZP, postopanje ter izrekanje v skladu z ZID, ZIN in
drugo zakonodajo,
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju inšpekcije in Inšpektorata,
– vodenje raznih evidenc s področja dela
inšpekcije,
– nudenje strokovne pomoči,
– sodelovanje pri oblikovanju zahtevnejših gradiv.
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 se kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko za delovno mesto kandidira kandidat, ki nima opravljenega izpita
za inšpektorja, če ima opravljen strokovni
izpit iz upravnega postopka, pod pogojem,
da bo strokovni izpit za inšpektorja opravil v
roku kot to določa navedeni zakon.
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,
– 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 bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje Inšpektoratu RS za delo pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Prijava naj vsebuje tudi življenjepis. Kandidat naj poleg formalne izobrazbe navede
še druga znanja in veščine, ki si jih je pridobil.
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Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Vsa delovna mesta in pogoji za njihovo
zasedbo, ki so zapisana v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralna za vse
kandidate in kandidatke, ki kandidirajo za
delovna mesta.
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.
Rok za prijavo: 8 dni od uradne objave
na spletni strani Ministrstva za javno upravo
in Uradnega lista RS.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj – Inšpektor« na naslov: Inšpektorat
RS za delo, Parmova 33, 1000 Ljubljana. Za
pisno prijavo se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: irsd@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja: Jelka Žvegelj Vulič, vodja službe (tel:
01/28-03-662).
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Št. 1711-06-468246/00
Ob-35062/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
pripravnika v Direktoratu za policijo
in druge varnostne naloge, Sektorju za
nadzor policije.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Pripravništvo je namenjeno usposabljanju za samostojno opravljanje dela na kasnejšem uradniškem delovnem mestu svetovalec.
Pripravniška doba traja 10 mesecev. Pripravnik bo pripravništvo sklenil z opravljanjem državnega izpita iz javne uprave, ki je
sestavni del pripravništva.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije.
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 s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
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Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za pripravnika«, številka:
1100-79/2006 na naslov: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mnz@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 Maja Javornik (tel. 428-42-78).
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-35078/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UP2) Občina Hrpelje-Kozina objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
direktor občinske uprave v Občinski
upravi Občine Hrpelje-Kozina.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske,
pravne ali druge družboslovne smeri
ali
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– pasivno znanje enega svetovnega jezika,
– poznavanje uporabe računalnika,
– funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri,
– prednost imajo kandidati zaposleni v
javni upravi,
– 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. 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 državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega
postopka. V nasprotnem primeru bo moral
izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– neposredno vodenje občinske uprave
ter organiziranje in koordiniranje dela,
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– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
občinske uprave,
– vodenje projektnih skupin, organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v
upravnih postopkih na drugi stopnji,
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in opravljenih strokovnih izpitih, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova,
na kateri je bila izobrazba pridobljena, oziroma strokovni izpit opravljen,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka, v primeru izbire, dovoljuje Občini
Hrpelje-Kozina pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu direktorja občinske uprave opravljal
v nazivu podsekretar ali višji svetovalec. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za obdobje 5 let s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Občine Hrpelje-Kozina, Hrpelje,
Reška cesta 14, 6240 Kozina.
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
direktor občinske uprave« na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije dobite na tel.
05/68-00-150.
Občina Hrpelje-Kozina
Št. 1001-01/2006
Ob-35079/06
V skladu s 56. in 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) /ZJU-UPB2/ (Ur. l. RS, št. 32/06) Ob-
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čina Šmartno ob Paki objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto v Občinski upravi Občine Šmartno ob Paki:
svetovalec/ka za gospodarske javne
službe, okolje in prostor, ki se opravlja v
nazivu svetovalec/ka III.
Delo se bo opravljalo v prostorih Občinske uprave Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72. Z izbranim kandidatom/ko
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati/ke, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, ekonomske, tehnične ali naravoslovne smeri;
– najmanj 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.
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, s skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo
organizacijske ter komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo ter
poznavanje uporabniških programov v okolju Windows.
Okvirna vsebina dela: organiziranje in
usklajevanja dela občinske uprave in sodelovanja z drugimi organi, sodelovanje pri
oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava
zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, vodenje najzahtevnejših upravnih
postopkov, samostojno opravljanje drugih
zahtevnejših nalog, sodelovanje pri pripravi in izvrševanju proračuna ter spremljanje
porabe sredstev, odgovarjanje za zakonitost in pravilnost postopkov s svojega delovnega področja, strokovna in druga dela
s področja gospodarstva, trgovine, turizma,
kmetijstva in gozdarstva, strokovna dela,
povezana z urejanjem prostora in varstva
okolja (gradnje, vzdrževanje, komunala),
strokovna dela, povezana s stanovanjskimi
in infrastrukturnimi dejavnostmi, opravljanje
nalog strokovnega tajnika Odbora za področje gospodarskih javnih služb in Odbora za
delo z vaškimi skupnostmi, skrb za razvoj
in delovanje sistema zaščite in reševanja
(civilna zaščita, požarna varnost…), sodelovanje s komunalnim podjetjem, druge naloge po pooblastilu in navodilu župana ter
tajnika občine.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
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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/ke, da:
– je državljan/ka Republike Slovenije,
– ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– zoper njega/njo 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 Šmartno ob Paki
pridobitev podatkov iz. 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/ka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil/a.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave v roku
8 dni od dneva objave javnega natečaja v
Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob
Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki, v zaprti
ovojnici z označbo ''za javni natečaj – svetovalec/ka III''.
Formalno nepopolne prijave se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate
bomo posredovali v 15 dneh po opravljeni
izbiri.
V osmih dneh od dokončnosti sklepa o
izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim
kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajal Gregor Petrovič, dosegljiv
na tel. 03/898-49-50.
Občina Šmartno ob Paki
Ob-35080/06
Svet Javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje, Šmihelska
cesta 2, 3330 Mozirje, na podlagi 16. člena
Odloka o ustanovitvi JZ TKŠM ponovno razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat za imenovanje na funkcijo direktorja zavoda mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba družboslovne, humanistične, organizacijske ali
ekonomske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih,
– poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu,
– aktivno znanje slovenskega in enega
svetovnega jezika.
Kandidat mora predložiti:
– program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje,
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje
5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, življenjepisom ter programom dela
in razvoja zavoda, pošljite najkasneje v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet JZ
TKŠM, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, z
oznako: »Prijava za razpis direktorja/ice«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Svet Javnega zavoda za turizem,
kulturo, šport in mladino Mozirje
Su 02/2006-25
Ob-35084/06
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
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) – 1 prosto delovno
mesto na evidenčnem oddelku VS RS
(m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu
jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec (strokov-
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ni sodelavec VS RS) opravljal v nazivu višji
pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec 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 pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem iz
pitu,
5. izjavo kandidata o znanju tujega jezika,
6. 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
(Uradni list 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.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 66/2006
Ob-35088/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06, uradno
prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2) objavlja
Občina Mengeš 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 ekonomske ali pravne smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
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– 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,
– 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 Mengeš 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 »podsekretar«.
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 Mengeš na
Slovenski cesti 30 v Mengšu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih dr-
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žavne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. 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 Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, 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 v obliki, poslani
na elektronski naslov: občina@mengeš.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dajeta: Franc Jerič in Marija Kos na (tel.
01/723-70-81)
Občina Mengeš
Št. 100-100/2006
Ob-35089/06
Upravna enota Sevnica objavlja javni natečaj za usposabljanja
pripravnika – višjega referenta.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis za
prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imeti morajo višjo strokovno izobrazbo
družboslovne smeri,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2. pisno izjavo kandidata:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
3. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka, v primeru izbire, dovoljuje Upravni enoti Sevnica pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence v skladu s
139. členom Zakona o splošnem upravnem
postopku.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 8 mesecev, s polnim
delovnim časom. Kandidat se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu višji referent.
Izbrani kandidat bo opravljal delo v
prostorih Upravne enote Sevnica, Glavni
trg 19a, Sevnica.
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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, 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj pripravnik – višji referent« na naslov Upravna enota Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: ue.sevnica@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni
izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri Heleni Guček, vodji Oddelka za občo upravo in skupne zadeve
na tel. 07/816-38-81.
Upravna enota Sevnica
Ob-35127/06
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, 4/06 – UPB
in 115/06), Notarska zbornica Slovenije na
predlog notarja Andreja Tirana iz Novega
mesta razpisuje:
eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Andreju Tiranu v Novem
mestu.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
da je državljan Republike Slovenije, da je
poslovno sposoben in ima splošno zdrav
stveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo
pravne fakultete, da je opravil pravniški državni izpit in da aktivno obvlada slovenski
jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 1711-06-468248/00
Ob-35132/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
podsekretar v Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne ali pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja tujega jezika;
– državni izpit iz javne uprave;
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
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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.
Delovno področje:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– vodenje projektnih skupin;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– 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,
– 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 notranje
zadeve pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da ima dovoljenje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »Tajno« oziroma
pisno izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03 in 28/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv

sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto podsekretar«, številka: 1100-82/2006
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, in sicer v
roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mnz@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 Maja Javornik (tel. 428-42-78).
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 34-0027/06
Ob-35133/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za davčni
in carinski sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali informacijske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno oziroma 3 leta in 4 mesece
za univerzitetno.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Zaželena znanja in izkušnje:
– znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan 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.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delov-
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nega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz 4.alineje iz uradnih evidenc. V
primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– preučevanje gradiv in priprava osnutkov stališč do gradiv EU,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
dobrim poznavanjem relacijskih baz (Oracle), orodij MS Office, z izkušnjami pri oblikovanju procesnih in podatkovnih modelov
ter dobrim poznavanjem makroekonomije.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih
javnih prihodkov v Sektorju za davčni in
carinski sistem, Župančičeva 3, Ljubljana, v
nazivu višji svetovalec III.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo “za javni natečaj, št. 1101-69/2006
in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na tel. 01/369-67-17.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Ob-35141/06
Svet Centra za socialno delo Nova Gorica razpisuje na podlagi 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
36/04 - UPB1) ter 31. in 32. člena Statuta
Centra za socialno delo Nova Gorica, 13.

Št.

člena Poslovnika o delu sveta ter sklepa
sveta Centra za socialno delo Nova Gorica z
dne 7. 12. 2006 prosto delovno mesto:
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Nova Gorica.
Za direktorja/direktorico zavoda je lahko
izbran/izbrana kandidat/kandidatka, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57., 58.
členu Zakona o socialnem varstvu:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva in opravljen
strokovni izpit iz področja socialnega varstva,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje,
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana tudi kandidat/kandidatka,
ki nima opravljenega programa za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje, mora
pa ga opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let in
začne teči, ko bo podano soglasje ustanovitelja k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in življenjepis s pomembnimi
podatki o strokovni karieri naslovijo kandidati/kandidatke na: Svet zavoda, Center
za socialno delo Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z oznako
»Ne odpiraj razpis za direktorja/direktorico«,
v roku 8 dni od dneva objave.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke pisno
obveščeni najpozneje v roku 30 dni od prvega dneva po izteku roka za prijavo na
razpis.
Svet Centra za socialno delo
Nova Gorica
Ob-35442/06
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06-UPB), Višje sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2000 Maribor, objavlja
javni natečaj za prosta uradniška delovna
mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) – štiri prosta delovna mesta z
delovnim razmerjem za določen čas.
Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni
svetovalec II in višji pravosodni svetovalec
III.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom 40 ur na teden.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
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urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu.
– potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Višje sodišče v Mariboru,
Sodna ul. 14, 2000 Maribor.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča
ali po tel. 02/23-47-245.
Višje sodišče v Mariboru
Št. 110-338/2006-31111
Ob-35471/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 127 z dne 7. 12.
2006):
– 2 prosti mesti višjih sodnikov na Oddelku za civilno sodstvo Višjega sodišča
v Mariboru.
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. 110-337/2006-31111
Ob-35472/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 50/06
– uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
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K II/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-338/2006-31111
Ob-35473/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 127 z dne 7. 12.
2006):
– 2 prosti mesti višjih sodnikov na Oddelku za civilno sodstvo Višjega sodišča
v Mariboru.
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. 110-342/2006-31111
Ob-35474/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 127 z dne 7. 12.
2006):
– 2 prosti mesti vrhovnih sodnikov na
Upravnem oddelku Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
vrhovnega sodnika, določene v 12. členu
Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-334/2006-31111
Ob-35634/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Trebnjem.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-34866/06
Popravek
V javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin na območju Občine Žužemberk, z oznako Ob-32761/06, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 120-121 z dne 24. 11.
2006, se popravi naslednja točka:
1. Popravek točke 14:
Rok za oddajo ponudb pod točko a),
b), c) in d) je do 27. 12. 2006, do 10. ure
dopoldan.
Občina Žužemberk
Št. 540-66/2006
Ob-35110/06
Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02 in 115/05), 39. člena Zakona o javnih
agencijah (Ur. l. RS, št. 52/02 in 51/04-EZA), 26. člena Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za tehnološki razvoj (Ur. l. RS, št.
12/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/06, v
nadaljevanju PPIPRS), VII. točke Sklepa o
izvajanju in financiranju tehnološkega programa »Tehnologija za varnost in mir« (TP
MIR) v obdobju 2006 do 2012, MO, šifra:
631-11/2006-1 z dne 19. 4. 2006, MVZT,
šifra: 4302-34/2006-1 z dne 21. 4. 2006,
MG, šifra: 010-1/2004 z dne 4. 5. 2006 in
TIA, šifra: 540-1/2006 z dne 26. 4. 2006 (v
nadaljevanju: Sklep TP MIR) ter Usmeritev
za pripravo javnega razpisa TP MIR 2006,
MO, šifra: 631-11/2006-2 z dne 19. 4. 2006,
MVZT, šifra: 4302-34/2006-2 z dne 21. 4.
2006 in MG, šifra: 010-1/2004 z dne 4. 5.
2006 (v nadaljevanju: Usmeritve TP MIR),
Pogodbe o izvajanju in financiranju tehnološkega programa »Tehnologija za varnost
in mir« (TP MIR) v obdobju 2006–2012 (TIA,
šifra: 540-2/2006 z dne 11. 5. 2006 in MO
Šifra: 631-11/2006-10 z dne 10. 5. 2006),
Aneksa št. 1 k Pogodbi o izvajanju in financiranju tehnološkega programa »Tehnologija za varnost in mir« (TP MIR) v obdobju
2006–2012 z dne (TIA, šifra: 540-34/2006 z
dne 14. 9. 2006 in MO, šifra: 631-11/2006-25
z dne 7. 11. 2006) in Aneksa št. 2 k Pogodbi o izvajanju in financiranju tehnološkega
programa »Tehnologija za varnost in mir«
(TP MIR) v obdobju 2006 – 2012 z dne
(TIA, šifra: 540-34/2006-1 z dne 3. 12. 2006
in MO, šifra: 631-11/2006-48 z dne 8. 12.
2006), Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije (v nadaljevanju agencija) objavlja
javni poziv
za identifikacijo potencialnih izvajalcev
in oblikovanje nabora tem
za pospeševanje tehnološkega razvoja
na področju obrambe za leto 2007
(JP/TP MIR 07)
1. Naziv in sedež izvajalca poziva: izvajalec Javnega poziva za leto 2007 (v nadaljevanju: poziva) je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Maurerjeva
29, 1000 Ljubljana.
2. Namen in cilji poziva
Agencija želi s pozivom za Ministrstvo
za obrambo (v nadaljevanju: MO), doseči
naslednje cilje:
– zbiranje predlogov za oblikovanje nabora razvojno-raziskovalnih tehnoloških

projektov, ki bodo lahko predmet nadaljnjih
razpisov in naročil,
– oblikovanje in kvalifikacija razvojnih
entitet slovenskega tehnološkega zaledja.
3. Predmet poziva
Predmet poziva je zbiranje predlogov razvojno-raziskovalnih tehnoloških projektov
za potrebe v okviru tehnološkega programa
Tehnologija za varnost in mir (TP MIR).
Področja, ki bodo predstavljala okvir za
predloge razvojno-raziskovalnih tehnoloških
projektov so:
1. področje: zmogljivosti za bojevanje,
2. področje: zmogljivosti za bojno podporo ter sile zaščite in reševanja,
3. področje: zmogljivosti za zagotovitev
bojnega delovanja ter delovanja zaščite in
reševanja,
4. področje: vodenje, poveljevanje in
kontrola,
5. področje: mednarodni projekti »Zaščita sil«,
6. področje: ostali mednarodni projekti.
Izbrani predlogi projektov bodo lahko v
obliki tem naknadno razpisani na javnem
razpisu.
4. Pogoji za sodelovanje
4.1. Osnovni pogoji za kandidiranje
Za predmet poziva se lahko prijavijo:
– gospodarske družbe,
– javni raziskovalni zavodi,
– zasebni raziskovalni zavodi.
4.2. Prijava
Prijavitelj lahko prijavo odda samostojno
oziroma v imenu skupine sodelujočih podjetij in institucij znanja. Prijavitelj lahko prijavi
več projektov.
Prijavitelji oddajo prijavo z izpolnitvijo
elektronskega obrazca na spletni strani:
http://www.tia.si/mors/poziv07/index.php.
Zainteresirani za prijavo na 5 in 6 razpisano področje se pred oddajo prijave za
dodatne informacije obrnite na ministrstvo
(srecko.jakse@mors.si).
5. Priprava nabora entitet in projektov
Vse prijave, ki bodo popolne in ki bodo
izpolnjevale prijavne pogoje za kandidiranje,
bodo pregledane in razvrščene na osnovi
meril:
– skladnost prijavljenega projekta z razpisanimi področji,
– aktualnost projektov glede na identificirane potrebe MO,
– sposobnost povezovanja v RS in
izven,
– časovni okvir izvedbe projekta,
– ocenjene vrednosti projekta.
6. Časovni okvir in roki za izvedbo projektov: projekti lahko trajajo do 3 leta.
7. Način predložitve prijave in prijavni
rok: elektronski del prijave mora biti oddan
do vključno 22. 1. 2006 do 12. ure.
8. Avtorske pravice: z oddajo prijave se
prijavitelj strinja, da se odpoveduje vsem
materialnim avtorskim pravicam na oddani
vsebini. Prijavitelj je seznanjen in se strinja
z možnostjo, da je na razpisu kot izvajalec te
vsebine lahko izbran drug izvajalec.
9. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo izvedeno v prostorih
agencije 22. 1. 2007 in ne bo javno.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti prijave, bo komisija prijavitelje pozvala
k dopolnitvi prijav.
Po odpiranju prijav bodo z namenom povezovanja na projektih oziroma programih
organizirane vsebinske delavnice z zainteresiranimi prijavitelji.
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10. Obveščanje o statusu prijave: prijavitelji bodo o statusu njihove prijave pisno
obveščeni. Na obvestilo ni pritožb.
11. Prijavna dokumentacija: prijavna do
kumentacija je na voljo na spletnem naslovu
http://www.tia.si/mors/poziv07/index.php.
12. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z vsebino
poziva so zainteresiranim prijaviteljem na
voljo na MO (kontaktna oseba: Srečko Jakše, srecko.jakse@mors.si), v zvezi s formalnimi vidiki poziva pa na agenciji (tel.
01/513-08-70).
Informativni dan bo agencija pripravila v
sodelovanju z MO v sredo 20. 12. 2006 ob
10.30 v prostorih ministrstva, Vojkova 55
(objekt Gimnazija), 1000 Ljubljana.
Zainteresirani prijavitelji se morajo na informativni dan predhodno prijaviti na elektronski naslov info@tia.si.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 00702-6/2006
Ob-35042/06
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št.
33/06) in v skladu z določilom drugega odstavka 13. člena Navodila o pripravljanju
in izdajanju tehničnih specifikacij za javne
ceste (Uradni list RS, št. 69/98), objavlja
seznam izdanih tehničnih specifikacij za javne ceste.
Izdane TSC:
– TSC 06.751 Meritve in preiskave. Preskus zgostljivosti bitumiziranih zmesi,
– TSC 06.752 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic. Laboratorijski preskusi,
– TSC 06.753 Meritve in preiskave. Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti.
TSC je pripravil Tehnični odbor za voziščne konstrukcije TO-06. Soglasje ministra, pristojnega za promet, je bilo dano
29. 11. 2006, št. 2641-6/2001/56-0032073.
TSC so dosegljive na spletnem naslovu
www.dc.gov.si.
TSC so bile sprejete ob upoštevanju
postopka informiranja v skladu z Direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES,
z dne 22. junija 1998, o določitvi postopka
za zbiranje informacij na področju tehničnih
standardov in tehničnih predpisov.
Direkcija RS za ceste
Ob-35013/06
Vabilo k oddaji ponudb
za dobavo reprodukcijskega materiala:
črna in barvna metalurgija ter varilni
material
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, na podlagi točke 5.3
svojega organizacijskega predpisa o izvedbi postopkov naročil velike vrednosti, vabi
ponudnike k oddaji ponudb za dobavo reprodukcijskega materiala: črna in barvna
metalurgija ter varilni material.
Ponudba se izdela v celoti.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27,
Trbovlje, pri Aniti Žučko, tel. 03/56-51-250.
Dvigniti jo je mogoče vsak delovni dan od 8.
do 12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT. Znesek je potrebno nakazati na
TRR 26330-0012039086, s pripisom »RD

Št.

– Dobava reprodukcijskega materiala: črna
in barvna metalurgija ter varilni material«.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo podatkov ponudnika
(naziv, naslov, davčna številka). Ponudniki
lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi
po pošti.
Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobijo
zainteresirani ponudniki v Termoelektrarni
Trbovlje pri Matjažu Macerl.
Rok za oddajo ponudb je 9. 1. 2007 do
12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-34835/06
Dne 13. oktobra 2006 je Okrožno sodišče v Mariboru pri vložku 1/04731/00, matična številka 5561884, vpisalo začetek redne
likvidacije nad družbo Sana prehrambeni
izdelki d.o.o., Stara cesta 20, 2311 Hoče.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva, prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju Antonu Finguštu
na naslov družbe Sana d.o.o. – v likvidaciji,
Stara cesta 20, 2311 Hoče.
Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
Sana prehrambeni izdelki d.o.o. –
v likvidaciji – Hoče
Ob-35454/06
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. – v likvidaciji, Ljubljana, Dunajska
160, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup paketa delnic družbe Iskra
Telekom Holding d.d., Kranj
1. Predmet prodaje je 114.467 prednostnih delnic družbe Iskra Telekom Holding
d.d., Kranj. Nominalna vrednost delnice je
1.000 SIT. Osnovni kapital družbe znaša
286,713.000 SIT. Ponudba se lahko nanaša
le na odkup celotnega ponujenega paketa
delnic.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 30,000.000 SIT. Varščina za
resnost ponudb se plača na transakcijski
račun družbe D.S.U. d.o.o. – v likvidaciji,
št. 02923-0090481255, odprt pri NLB d.d.,
s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa
delnic družbe Iskra Telekom Holding d.d.,
Kranj«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v
osmih dneh po končanem izboru.
5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o. – v
likvidaciji, Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba

132 / 15. 12. 2006 /

Stran

9779

na javno zbiranje ponudb za nakup delnic
družbe Iskra Telekom Holding d.d., Kranj
– ne odpiraj«, najpozneje do 27. 12. 2006
do 12. ure.
6. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o.
– v likvidaciji ni zavezana skleniti pogodbe
o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si.
Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu
D.S.U. d.o.o. – v likvidaciji, vsak delavnik
med 9. in 11. uro, pri Milošu Mlinariču, tel.
01/58-94-881.
D.S.U. družba za svetovanje
in upravljanje, d.o.o. – v likvidaciji
Ob-35455/06
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje – v likvidaciji, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
160, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic družbe Metalka
Trgovina d.d.
1. Predmet prodaje je 639.891 delnic
družbe Metalka Trgovina d.d., Dalmatinova
2, Ljubljana. Nominalna vrednost delnice je
1.000 SIT. Ponudba se nanaša na odkup
vseh ponujenih delnic delniške družbe.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 20,000.000 SIT. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U. d.o.o., št.
02923-0253101949, odprt pri NLB d.d., s
pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa
delnic družbe Metalka Trgovina d.d.« Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru.
5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o. – v
likvidaciji, Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba
na javno zbiranje ponudb za nakup delnic
družbe Metalka Trgovina d.d. – ne odpiraj«,
najpozneje do 27. 12. 2006 do 12. ure.
6. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o.
– v likvidaciji ni zavezana skleniti pogodbe
o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si.
Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu
D.S.U. d.o.o. – v likvidaciji, vsak delavnik
med 9. in 11. uro, tel. 01/58-94-881.
D.S.U. družba za svetovanje
in upravljanje, d.o.o. – v likvidaciji
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Št. 557/2006
Ob-35451/06
Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220
Lendava, na podlagi 51. člena Zakona o
lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. št.
100/05), Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU), Uredbe o prodaji in drugih oblikah
razpolaganja s finančnim premoženjem države oziroma občin (Ur. l. RS, št. 123/03),
Odloka o proračunu Občine Lendava za
leto 2006 (Ur. l. RS, št. 118/05, 72/06) in
Programa prodaje občinskega finančnega
in stvarnega premoženja, sprejetega na 25.
seji občinskega sveta Občine Lendava dne
19. 12. 2005 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja
1. Prodajalec Občina Lendava, Glavna
ulica 20, 9220 Lendava.
2. Predmet prodaje je 26% poslovni delež družbe Gramoz d.o.o. Lendava, najnižja
cena je 180,000.000 SIT za celotni poslovni
delež.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki
in pravne osebe.
4. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katerih rok veljavnosti ne
sme biti krajši od 60 dni od dneva poteka
roka za vložitev ponudb.
5. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok
plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni
od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa
lahko ponudi tudi krajši rok.
6. Ponudbi je treba priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje;
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu;
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje;
– dokazilo o vplačani varščini.
Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma
fizična oseba mora vse zahtevane listine
predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 50.000 SIT na
TR Občine Lendava, št. 01259-0100012919
s pripisom »Varščina za nakup poslovnega
deleža«. Izbranemu ponudniku se varščina
brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 10
dni od poteka roka za oddajo ponudb.
8. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena, pri čemer si prodajalec z
namenom dosega najvišje ponudbene cene,
dopušča možnost pogajanja z vsemi ponudniki.
9. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji deleža družbe Gramoz d.o.o. Lendava s ponudnikom oziroma lahko začeti
postopek na predlog komisije ali drugega
pristojnega organa do sklenitve pravnega
posla ustavi.
10. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov:
Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, v zaprti kuverti s pripisom »Ponudba
za nakup deleža družbe Gramoz d.o.o. Lendava – ne odpiraj«, najpozneje do 4. 1. 2007
do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
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11. Odpiranje ponudb bo javno, dne 4. 1.
2007 ob 13. uri na naslovu: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
12. Komisija bo obravnaval samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte
vrnila pošiljatelju.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki
obveščeni po končanem izboru s sklepom
o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od poteka
roka za oddajo ponudb.
14. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji deleža družbe Gramoz
d.o.o. Lendava, najkasneje v roku 10 dni
od prejema sklepa o izbiri. V primeru, da
izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino
zadrži.
15. Vsi stroški povezani s prodajo finančnega premoženja bremenijo izbranega ponudnika.
16. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu, pri
Jasni Bračič-Szabó, tel. 02/577-25-20, epošta: jasna@lendava.si.
Občina Lendava

oziroma živil (Ur. l. RS, št. 76/03, 18/04 in
47/05) objavlja

Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil

Ob-35058/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi drugega odstavka 9.
člena pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Ur. l. RS, št. 76/03, 18/04 in
47/05) objavlja

Ob-35056/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi drugega odstavka 9.
člena Pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Ur. l. RS, št. 76/03, 18/04 in
47/05) objavlja
obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje označbe
porekla za PTUJSKI LÜK
Dne 23. 10. 2006 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana prejelo popolno vlogo za
priznanje označbe porekla za:
PTUJSKI LÜK
Vlagatelj: Podravske vrtnine, z.o.o.,
Gorišnica 78, 2272 Gorišnica.
Vloga se vodi pod št: 324-522/2005.
Specifikacija je na vpogled javnosti in vsem
zainteresiranim na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, VI.
nadstropje, soba 603 ob predhodni najavi
na tel. 01/478-93-07 vsak delovni dan od
9. do 11. ure.
Z dnem objave tega obvestila prične teči
21 dnevi rok za ugovore oziroma pripombe
na specifikacijo za Ptujski lük. Pisni ugovori
oziroma pripombe se lahko v tem času oddajo na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-35057/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi drugega odstavka 9.
člena pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov

obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje geografske
označbe za KRAŠKO PANCETO
Dne 17. 11. 2006 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana prejelo popolno vlogo za
priznanje geografske označbe za:
KRAŠKO PANCETO
Vlagatelj: GIZ Kraške mesnine, Šepulje
31, 6210 Sežana.
Vloga se vodi pod št: 33203-35/2006.
Specifikacija je na vpogled javnosti in vsem
zainteresiranim na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, VI.
nadstropje, soba 603 ob predhodni najavi
na tel. 01/478-93-07 vsak delovni dan od
9. do 11. ure.
Z dnem objave tega obvestila prične teči
21 dnevi rok za ugovore oziroma pripombe
na specifikacijo za Kraško panceto. Pisni
ugovori oziroma pripombe se lahko v tem
času oddajo na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje geografske
označbe za KRAŠKI ZAŠINK
Dne 17. 11. 2006 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana prejelo popolno vlogo za
priznanje geografske označbe za:
KRAŠKI ZAŠINK
Vlagatelj: GIZ Kraške mesnine, Šepulje
31, 6210 Sežana.
Vloga se vodi pod št: 33203-37/2006.
Specifikacija je na vpogled javnosti in vsem
zainteresiranim na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, VI.
nadstropje, soba 603 ob predhodni najavi
na tel. 01/478-93-07 vsak delovni dan od
9. do 11. ure.
Z dnem objave tega obvestila prične teči
21 dnevi rok za ugovore oziroma pripombe
na specifikacijo za Kraški zašink. Pisni ugovori oziroma pripombe se lahko v tem času
oddajo na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-18/2006-2
Ob-34836/06
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo pravila Sindikata Zavoda SVIZ Osnovne
šole Franceta Prešerna Kranj. Naziv sindika-
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ta je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Osnovne šole
Franceta Prešerna Kranj (SVIZ Osnovna
šola Franceta Prešerna) s sedežem v Kranju, Kidričeva cesta 49.
2. Pravila iz prve točke se vpišejo v evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu, pod zaporedno številko 44, hkrati
pa se tu izbrišejo pravila sindikata zavoda
SVIZ Osnovne šole France Prešeren z dne
5. 11. 1993.
Št. 101-20/2006-5
Ob-34994/06
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Ljubljana, Izpostava MostePolje, se pri vpisu pod zaporedno številko
43 o hrambi Pravil sindikata z imenom Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Srednja šola tiska in papirja
Ljubljana, s sedežem Pokopališka 33, Ljubljana, z dnem 14. 11. 2006 vpiše sprememba imena sindikata v Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, okrajšano ime SVIZ Slovenije, Srednja
medijska in grafična šola Ljubljana, s sedežem Pokopališka 33, Ljubljana.
Št. 101-20/2006-2
Ob-35014/06
Pravila sindikata podjetja »Dom –
Smreka«, ki so hranjena v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka
141-10-014/94-0800-11, z dne 9. 6. 1994 in
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 14, z dne 9. 6. 1994, se
z dnem 6. 12. 2006 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-4/2006
Ob-35015/06
V evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Izola se pri zap. št. 19 vpiše dne
1. 12. 2006 sprememba imena sindikata,
in sicer: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije – sindikat
OŠ Dante Alighieri Izola – SE Dante Alighieri Isola.
Št. 101-4/2006-2
Ob-35016/06
Pravilnik Sindikata Neodvisnost –
KNSS Armeton d.o.o., s sedežem v Sežani, Cesta na Lenivec 27, ki so ga sprejeli člani na ustanovnem sestanku sindikata
dne 9. 10. 2006, se hrani na Upravni enoti
Sežana.
Pravilnik Sindikata Neodvisnost – KNSS
Armeton d.o.o., s sedežem v Sežani, Cesta na Lenivec 27, je vpisan v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 28, z dne
29. 11. 2006.
Št. 101-11/2006
Ob-35137/06
Pravila sindikata z imenom Sindikat
zdravstvenega in socialnega varstva
Slovenije, Zdravstveni dom Ljubljana –
Enota Šiška, Derčeva 5, Ljubljana, vpisan
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostavi Šiška, pod zaporedno številko 113, se z dnem 1. 8. 2006
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-12/2006
Ob-35138/06
V evidenco statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Ljubljana, izpostava Šiška,
se pri vpisu pod zaporedno številko 62 o
hrambi pravil sindikata z imenom Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije OŠ Preska, s sedežem Preška c. 22,
1215 Medvode, z dnem 1. 8. 2006 vpiše
sprememba imena sindikata v Sindikat

Št.

vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije OŠ Preska, okrajšano ime
SVIZ OŠ Preska s sedežem Preška c. 22,
1215 Medvode.
Št. 101-10/2006
Ob-35139/06
Pravila Sindikata z imenom Avtoimpex d.o.o., s sedežem Celovška c. 252,
1000 Ljubljana, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostavi Šiška, pod zaporedno številko 97,
se z dnem 5. 5. 2006 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Objave
gospodarskih družb
Ob-34837/06
V skladu s 10. členom Zakona o prevzemih POM-INVEST, družba za investiranje,
d.d., Cankarjeva ulica, Maribor objavlja obvestilo:
POM-INVEST, d.d. je dne 4. 12. 2006
prejela obvestilo:
– od INFOND HOLDING, d.d., s katerim ga ta obvešča, da je dne 30. 11. 2006
pridobil 881 delnic POM-INVEST, d.d., tako
da ima skupno 8,46% delnic z glasovalno
pravico,
– od Banke Koper, d.d., s katerim ga ta
obvešča, da je dne 30. 11. 2006 odsvojila
881 delnic POM-INVEST, d.d., kar predstavlja 3,87% delnic osnovnega kapitala oziroma glasovalnih pravic in da ima po odsvojitvi
1.606 delnic POM-INVEST, d.d., kar predstavlja 7,05% osnovnega kapitala oziroma
glasovalnih pravic izdajatelja.
POM-INVEST, družba
za investiranje, d.d.
direktor
Ivan Vizjak
Ob-34838/06
V skladu s 10. členom Zakona o prevzemih POM-INVEST, družba za investiranje,
d.d., Cankarjeva ulica, Maribor objavlja obvestilo:
POM-INVEST, d.d. je dne 5. 12. 2006
prejela obvestilo od INFOND HOLDING,
d.d., s katerim ga ta obvešča, da je INFOND
HOLDING, d..d. dne 1. 12. 2006 pridobil 357
delnic POM-INVEST, d.d., tako da ima skupno 10,02% delnic z glasovalno pravico.
POM-INVEST, družba
za investiranje, d.d.
direktor
Ivan Vizjak
Ob-35003/06
Na podlagi določbe prvega odstavka
586. člena v zvezi s 629. členom Zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 in
60/06) prenosna družba Panhygia, čiščenje
in trgovina, d.o.o., Breg 133, 3313 Polzela,
obvešča imetnike poslovnih deležev, upnike
in zaposlene delavce prenosne družbe, da
je sodnemu registru Okrožnega sodišča v
Celju dne 7. 12. 2006 predložila delitveni
načrt družbe in da bo po poteku enomesečnega roka zasedala skupščina prenosne
družbe, ki bo odločala o delitvi družbe.
O soglasju k delitvi družbe bosta odločala družbenika prenosne družbe. Vsak upnik
družbe lahko zahteva prepis delitvenega
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načrta, ki mu ga mora prenosna družba dati
brezplačno najkasneje naslednji delovni dan
po prejemu njegove pisne zahteve.
Panhygia, d.o.o.
Zoran Rožič
direktor
Št. 07-171/2006
Ob-35163/06
VIPA, družba za finančno poslovanje in
razvoj d.d., Nova Gorica (VIPA d.d.) javnost obvešča, da je postala imetnica več
kot 50% vseh delnic družbe VIPA Holding
d.d., Kidričeva ul. 19, Nova Gorica (VIPA
Holding d.d.).
S tem je VIPA d.d. na podlagi določbe
251. člena Zakona o gospodarskih družbah
pridobila pravico, da od VIPE Holding d.d.
odkupi delnice VIPE d.d. VIPA d.d. je na
VIPO Holding d.d. zato že naslovila zahtevo
po odkupu delnic VIPE d.d.
VIPA d.d. javnost obvešča, da VIPA Holding d.d. oziroma njena uprava zaradi navedenega ni upravičena do razpolaganja z
delnicami VIPE d.d., katerih formalni imetnik
sicer je. VIPA d.d. bo v primeru poskusov
nedopustnih razpolaganj z njenimi delnicami
s strani VIPE Holding d.d. uveljavljala neveljavnost pravnih poslov ter odškodninsko
in kazensko odgovornost v morebitni posel
udeleženih subjektov.
Tudi na podlagi tega obvestila za javnost
bo VIPA d.d. štela, da sta VIPA Holding d.d.
oziroma njena uprava in morebitni kupec
delnic VIPE d.d. seznanjena s tem, da VIPA
Holding d.d. ni upravičena do razpolage z
delnicami VIPE d.d.
VIPA d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-34995/06
Družbeniki sprejmejo sklep, da se zaradi pokrivanja izgube iz leta 2001 v višini
73,597.355,09 SIT, iz leta 2002 v znesku
150,760.286,84 SIT, iz leta 2003 v znesku
491,085.243,44 SIT in iz leta 2004 v znesku
72,535.956,19 SIT, skupno 787,978.841,56
SIT in pokrivanja dela izgube leta 2005 v
znesku 78,085.158,44 SIT se v prvi točki
novo ugotovljeni osnovni kapital družbe v
višini 1.074,160.000 SIT, zmanjša za navedene zneske pokrivanja izgub in znaša
odslej 208,096.000 SIT.
V tem osnovnem kapitalu imajo dosedanji družbeniki naslednje osnovne deleže:
– Jože Šepič ima en poslovni delež v
višini 8,885.699,20 SIT,
– Slava Vouk Šepič ima en poslovni delež v višini 8.885.699,20 SIT,
– Dejan Šepič ima en poslovni delež v
višini 3,808.156,80 SIT,
– Sandi Šepič ima en poslovni delež v
višini 3,808.156,80 SIT,
– DESA, d.o.o. ima pet poslovnih deležev
in sicer: prvega v višini 6,146.836 SIT, drugega v višini 20,489.452 SIT, tretjega v višini
52,024.000 SIT, četrtega v višini 52,024.000
SIT in petega v višini 52,024.000 SIT.
Šepič, d.o.o.
Ob-35131/06
Direktor družbe INGPIS inženiring za poslovno informacijske sisteme, d.o.o., Celje, s
sedežem v Celju, Kocbekova ulica 5, vpisa-
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ne v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Celju pod št. reg. vl. 1/02039/00, z matično
številko 5412633, Franc Burdian, iz Celja,
Kocbekova ulica 5, drugič objavlja sklep o
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in
sicer se osnovni kapital družbe, ki znaša
19,532.000 SIT zmanjša na 2,100.000 SIT,
direktor družbe poziva morebitne upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
INGPIS d.o.o., Celje

Sklici skupščin
Ob-35145/06
Na podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih družbah in 10. točke Statuta delniške družbe Finira, d.d., Ljubljana uprava
družbe sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Finira, ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v kraju sedeža družbe v Ljubljani,
dne 15. 1. 2007 ob 13. uri v sejni sobi na
naslovu Štefanova ulica 13a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
a) ugotovitev sklepčnosti,
b) imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Damjan Belič, za preštevalko
glasov se izvoli Andreja Krebs.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar iz Litije.
2. Povečanje osnovnega kapitala z izdajo in vplačilom novih delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se poveča iz
7,168.089,63 EUR (oziroma 1.717,761.000
SIT) za 3,139.037,72 EUR (oziroma
752,239.000 SIT) na 10,307.127,36 EUR
(oziroma 2.470,000.000 SIT) z izdajo skupno 752.239 novih kosovnih, navadnih,
imenskih delnic družbe, ki z že izdanimi
delnicami (z oznako FIRR) tvorijo isti razred.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
efektivno, z vložki in sicer se delnice vplačajo v denarju, po emisijski ceni 5,48 EUR
(oziroma 1.313,23 SIT) na delnico. Skupni
emisijski znesek tako znaša 4,122.269,72
EUR (oziroma 987,860.715,70 SIT). Pri
povečanju osnovnega kapitala se v celoti
izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev. Vse delnice vplačata družbi Sivent,
d.d., MŠ: 1754955, Štefanova ulica 13 a,
Ljubljana in Alisio, d.o.o., MŠ: 2240831, Štefanova ulica 13a Ljubljana, in sicer:
– Sivent, d.d., Ljubljana skupno 600.000
delnic v skupni emisijski vrednosti 3,288.000
EUR (oziroma 787,936.320 SIT) in
– Alisio, d.o.o., Ljubljana skupno
152.239 delnic v skupni emisijski vrednosti
834.269,72 EUR (oziroma 199,924.395,70
SIT).
Vse delnice morajo biti ob nakupu vplačane do celotne emisijske vrednosti.
Osnovni kapital družbe Finira, d.d., Ljubljana je po povečanju razdeljen na skupno
2,470.000 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni
delnici v osnovnem kapitalu enak delež in
enak pripadajoč znesek, ki znaša 1.000 SIT
oziroma zaokroženih 4,17 EUR na posamezno kosovno delnico.
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3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta delniške družbe Finira, d.d.,
Ljubljana v predloženem besedilu, ki je kot
priloga št. 1 sestavni del tega sklepa.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so na dan 11. 1. 2007 vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana. Delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, se lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred dnem skupščine prijavi svojo
udeležbo na skupščini družbi.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničar mora svojo identiteto izkazati z
osebno izkaznico oziroma z izpisom iz sodnega registra.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
poslovnih prostorih družbe, Štefanova ulica
13a, Ljubljana, najmanj 1 uro pred začetkom
skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine in sicer vsak
delavnik od 10. do 13. ure na naslovu Štefanova 13a, Ljubljana.
Poročilo o utemeljenosti razlogov za izključitev prednostne pravice bo dostopno
vsem delničarjem na sedežu družbe od
vključno 3. 1. 2007 dalje vsak delovni dan
od 11. do 15. ure in bo predstavljeno vsem
delničarjem na sami skupščini družbe.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Finira, d.d.
predsednik uprave
Samo Primožič

Zavarovanja
SV 1663/06
Ob-35606/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1663/06 z dne 12. 12.
2006, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje s kabinetom v hiši v Mariboru,
na naslovu Limbuška cesta 57, 2000 Maribor, stanovanje št. 1/P, v skupni izmeri
68,12 m2, vse stoječe na parc. št. 772/1, k.o.
Studenci, v lasti Kuhar Vladimirja, EMŠO
1811940500240 in Kuhar Edvarda Maksimiljana, EMŠO 0803942500438, pridobljena na podlagi pogodbe z dne 8. 10. 1992,
številka S-53/92-MP/ZM, ki je bila sklenjena
s prodajalcem Strojna Maribor, Linhartova
ulica 11, Maribor, in sicer na podlagi določil
Stanovanjskega zakona, sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru z dne
16. 3. 1999, opr. št. I D 767/98 in sklepa
o dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru z dne 16. 3. 1999, opr. št. II D 881/98,

zastavljena v korist banke – upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, s sedežem na naslovu Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini v višini
132.990 CHF s pripadki in z obrestno mero,
ki je spremenljiva in enaka 12-mesečnemu
Liborju in obrestne marže v višini 1,80%
letno, kar znaša trenutno skupaj 3,92% letno, s trenutno efektivno obrestno mero, ki
znaša 3,99% letno, z zamudnimi obrestmi
določenimi v skladu s sklepom o obrestnih
merah banke, z možnostjo upnice do odstopa od pogodbe in zahteve po takojšnjem
vračilu neplačanega dela dolga z obrestmi
in stroški pred potem kreditnega obdobja
ali z možnostjo zahteve upnice po dodatnem zavarovanju v primerih, ki so točno
navedeni v 19. točki pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
MB01 261778010, z vsemi drugimi pripadki
in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve, z vračilom
kredita v 300 mesečnih anuitetah, z zapadlostjo prve mesečne anuitete v plačilo na
dan 30. 11. 2006 in zadnje anuitete kredita
v plačilo na dan 31. 10. 2031.
SV 1057/06
Ob-35607/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz
Velenja, opr. št. SV – 1057/06 z dne 12. 12.
2006, je bilo stanovanje št. 06 v izmeri
66,78 m2, v drugem nadstropju stanovanjske hiše Jenkova cesta 41 v Velenju, stoječi
na parceli št. 1848, vpisani pri z.k. vložku št.
800 k.o. Velenje, last dolžnika in zastavitelja
Vohar Petra, Jenkova cesta 41, 3320 Velenje, po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. 1255/05/93 z dne 14. 6. 1993,
sklenjeno s prodajalcem Rudnikom lignita
Velenje in dolžnikom Vohar Petrom, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 71.100 CHF s prip.
SV 837/06
Ob-35608/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-837/06 z dne
12. 12. 2006, je bilo dvoinpolsobno stanovanje v Novem mestu, Ulica Slavka Gruma
62, stanovanje številka 6, v prvem nadstropju v stanovanjskem bloku, ki stoji na parc.
št. 877/19, k.o. Šmihel pri Novem mestu, v
izmeri 65,29 m2, s pripadajočim deležem
na skupnih prostorih, delih in objektih ter
napravah, last zastavitelja Mitja Sadek, Klemenčičeva ulica 5, 8000 Novo mesto, zastavljeno v korist upnice banke Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.920
CHF v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za CHF, s pripadki.
SV 801/06
Ob-35609/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 801/06 z dne 11. 12.
2006, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje številka 16, v izmeri 53,35 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Moravče, Trg svobode 4,
ki stoji na parcelni številki 27, stanovanjska
stavba v izmeri 753 m2, katera je pripisana
k vložku št. 7, k.o. Moravče, katerega solastnika sta na podlagi prodajne pogodbe
in dodatka številka 430-0100/2006 z dne
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6. 12. 2006, zastavitelja Frančiška in Anton
Lešnjak, zastavljeno v korist upnice Banke
Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15,
MŠ 2211254, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 35.900 EUR s pripadki.
SV 1144/06
Ob-35610/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-1144/06 z dne 5. 12. 2006, je bilo
dvosobno stanovanje št. 13, v II. nadstropju v stanovanjski zgradbi Kajuhova ulica 8,
Poljčane, v skupni izmeri 58,78 m2, stoječi
na parc. št. 509/1, k.o. Pekel, last Otorepec Dušana, na podlagi kupne pogodbe z
dne 26. 4. 2004 in stanovanje št. 2, v stanovanjski hiši na naslovu Dravinjska cesta
22 v Poljčanah, v skupni izmeri 70,86 m2,
stoječe na parc. št. 494/91, k.o. Pekel, last
Otorepec Dušana, na podlagi darilne pogodbe z dne 22. 4. 2004, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf,
Kärnten, matična št. 1870653, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 42.000 EUR,
s pripadki.
SV 1151/06
Ob-35611/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 1151/06 z dne 8. 12. 2006, so bili
poslovni prostori v skupni izmeri 55,74 m2,
ki se nahajajo v 3. nadstropju oziroma v V.
etaži poslovne stavbe v Aškerčevi ulici 15 v
Celju, id. št. 1077-1326-34 nestanovanjska
raba 44,50 m2 in id. št. 1077-1326-42 nestanovanjska raba 11,24 m2, vse na parc.
št. 2147/3, k.o. Celje, last družbe Kostra,
d.o.o., na podlagi prodajne pogodbe z dne
12. 10. 2006, med prodajalcem Elektro Celje, d.d. in kupcem Kostra, d.o.o., zastavljeni
v korist upnice Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova ulica 2, matična številka 5026121,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
41.847 EUR, s pripadki, ki zapade v plačilo
20. 12. 2021.
SV 1968/06
Ob-35612/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1968/06 z dne 7. 12.
2006, je dvosobno stanovanje št. 6, v izmeri
86,30 m2, v drugem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Koroška cesta 12,
Kranj, stoječe na parc. št. 282/2 k.o. Kranj,
last zastavitelja Dragutina Okreše, Koroška
cesta 12, Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 2. 10. 1992, s prodajalko
Občino Kranj, zastavljeno v korist upnice
Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, matična številka 2211254, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini 76.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila, z letno obrestno mero v višini 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 3% ter
z zapadlostjo glavnice terjatve dne 15. 12.
2026.
SV 1974/06
Ob-35613/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr.
št. SV 1974/06 z dne 8. 12. 2006, je enosobno stanovanje v skupni izmeri 53,30 m2,
v pritličju poslovno-stanovanjske hiše, ki
stoji na parc. št. 194, k.o. Tržič, na naslovu Trg svobode 6, Tržič, last Boruta Werberja, na podlagi kupoprodajne pogodbe

Št.

z dne 28. 11. 2006, sklenjene s prodajalcema Košnik Gregorjem, Koseskega ulica 17, Ljubljana in Košnik Darjo, Pešnica
36, Zgornja Besnica, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve
višini 72.760 CHF, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja
in obrestne marže v višini 1,90% letno, z
rokom vračila v 360 zaporednih mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 31. 12. 2036.
SV 1990/06
Ob-35614/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja,
opr. št. SV 1990/06 z dne 11. 12. 2006,
je štirisobno stanovanje v skupni izmeri
101,10 m2, v pritličju stanovanjskega objekta z identifikacijsko št. stavbe 2122-200 ES,
ki stoji na parc. št. 61/3, vložek št. 107,
k.o. Huje, na naslovu Župančičeva ulica 7,
Kranj, last Mariane Vitali, Šuceva ulica 6,
Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z dne
6. 12. 2006, sklenjene s prodajalko Rebeko
Lampič (prej Košir), Sajovčevo naselje 1,
Šenčur, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 161.790 CHF,
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
12-mesečnega Liborja in obrestne marže
v višini 1,95% letno, z rokom vračila v 360
zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih
zadnja zapade v plačilo dne 31. 12. 2036.
SV 818/06
Ob-35615/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-818/06 z dne
6. 12. 2006, je bilo stanovanje v izmeri
83,50 m2, v stanovanjski hiši na naslovu
Stranska vas 48, 8000 Novo mesto, ki stoji
na parc. št. 207.S, k.o. Stranska vas, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču,
na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah, last kreditojemalke in zastaviteljice
Lidije Janežič, rojene 23. 7. 1966, stanujoče
Ljubljana, Švabičeva ulica 7, 1000 Ljubljana,
EMŠO 2307966505600, in sicer do celote, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
matična številka 5026024, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,500.000 SIT s
pripadki.
SV 560/2006
Ob-35616/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opravilna številka SV 560/2006 z
dne 6. 12. 2006, so nepremičnine, poslovni prostori, sobe št. 19, 21, 23, 25 in 27, v
skupni izmeri 60 m2 in povezovalni hodnik
med sobani št. 21, 23 in 25, v izmeri 9 m2,
ki se nahajajo v II. nadstropju poslovne
stavbe na naslovu Nikova ulica 9, Lenart
v Slovenskih goricah, stoječe na parc. št.
273 k.o. Lenart v Slovenskih goricah, katerih izključni lastnik je zastavitelj, na podlagi
prodajne pogodbe št. 46403-47/2005 z dne
28. 11. 2006 in aneksa k navedeni pogodbi z dne 29. 11. 2006, sklenjene z Občino
Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah, za katere v zemljiški
knjigi še ni izvedena etažna lastnina in katerih lastnik je dolžnik in zastavitelj Lešnik
Silvo, EMŠO 2510966500382, Zg. Voliči-
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na 86, 2232 Voličina, zastavljene v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d. s
sedežem 2000 Maribor, Vita Kraigherja 4,
MŠ 5860580.
SV 908/06
Ob-35617/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 908/06 z dne 7. 12. 2006,
je stanovanje št. 11, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na Hrušici,
Hrušica 58, stoječe na parc. št. 449 k.o.
Dovje, v skupni izmeri 45,57 m2, last zastavitelja Safeta Beriša, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 25. 10. 2006, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 68.650 CHF s pripadki.
SV 933/06
Ob-35618/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 933/06 z dne 6. 12.
2006, je bilo stanovanje št. 56, ki se nahaja
v osmem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 41,
stoječe na parc. št. 456/4 in parc. št. 456/1
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 76,16 m2, last
zastaviteljev Slaviše Mihajlović in Dragice
Mihajlović, vsakega do 1/2, na podlagi sklepa o dedovanju z dne 16. 5. 2006 ter kupoprodajne pogodbe št. ISP 004/01-O z dne
19. 10. 2001, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024,
s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.
SV 947/06
Ob-35619/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 947/06 z dne 7. 12.
2006, je stanovanje št. 1, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Franca Benedičiča 8, stoječe na
parc. št. 1348 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
55,76 m2, v solasti zastaviteljev Damijana
Kuneja, Planina pri Sevnici 11, Planina pri
Sevnici in Aleksandre Gojan, Planina 30,
Kranj, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 11. 2006, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
71.000 CHF s pripadki.
SV 932/06
Ob-35620/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 932/06 z dne 4. 12.
2006, je nepremičnina št. 12.E, trisobno stanovanje št. 12 v skupni izmeri 71,95 m2, v III.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Ilirski
Bistrici, Vojkov drevored 2, stoječe na parc.
št. 3140, vpisani pri vl. št. 492, k.o. Trnovo,
ki je do celote last Sintie Maljevac, stan.
Trnovska ulica 1, Ilirska Bistrica, na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 11. 2006,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom,
Republika Avstrija, id. št. 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Marka
Maljevca, stan. Prešernova ulica 14, Ilirska
Bistrica, v višini 31.300 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
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SV 942/06
Ob-35621/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 942/06 z dne 7. 12.
2006, je nepremičnina, trisobno stanovanje
št. 18 v skupni izmeri 63,59 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe
v Mariboru, Goriška ulica 19/c, stoječe na
parc. št. 590, k.o. Sp. Radvanje, ki je do
celote last Alenke Petric, stan. Goriška ulica
19/c, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe
št. 429/94 z dne 20. 9. 1994, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
1870777, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Radeta Blagojevića, stan. Goriška ulica 17/b, Maribor in Alenke Petric,
stan. Goriška ulica 19/c, Maribor, v višini
33.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 1257/06
Ob-35622/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek
iz Domžal, opr. št. SV 1257/06, DK 96/06
z dne 8. 12. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 18 v IV. nadstropju, ki obsega
predprostor, dve sobi, kuhinjo, kopalnico z
WC, loggio ter pripadajoč kletni prostor s
skupno uporabno površino 62 m2 in je posamezni del stanovanjske stavbe na naslovu
Miklošičeva ul. 15 (prej Veljka Vlahoviča 7),
Domžale, stoječe na parc. št. 4165/3 k.o.
Domžale, last zastaviteljev Mirjane Bratušek
in Borisa Kelca, vsakega do ½, zastavljeno
v korist upnice Volksbank – Ljudske banke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 89.750 CHF, s pripadki.
SV 1260/06
Ob-35623/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1260/06, DK 97/06 z
dne 8. 12. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 7, v drugem nadstropju v bloku,
ki obsega dve sobi, kuhinjo, kopalnico z
WC, predprostor, loggio in pripadajočo klet s
skupno uporabno površino 61,25 m2, ki stoji
na parc. št. 4022/3 k.o. Domžale, na naslovu Miklošičeva ulica 1 c, Domžale in last
zastaviteljev Mazalović Matije in Domijanić
Petre, vsak do ½, zastavljeno v korist Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje terjatve v višini
135.770 CHF s pp.
SV 1929/2006
Ob-35624/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1929/2006 z dne 6. 12.
2006, je poslovni prostor št. 5/P v objektu A
v izmeri 42,30 m², Meljska c. 36, Maribor
– parc. št. 422/4 in 422/29 k.o. Melje, last
Sportini klub Maribor varna hiša Nova, na
temelju prodajne pog. šifra 478-204/2006-2
z dne 7. 7. 2006 z z.k. dovolilom, zastavljen
v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 10.440 EUR s pp,
v EUR oziroma SIT protivrednosti EUR, po
podjetniškem prod. tečaju upnice.
SV 1948/2006
Ob-35625/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1948/2006 z dne
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8. 12. 2006, je stanovanje št. 4/I v izmeri
67,30 m², v hiši v Mariboru, Gospejna 2
– parc. št. 1601 k.o. Maribor Grad, last Rojko Boruta, stanujočega Ljutomer, Užiška 1,
na temelju kupoprodajne pogodbe z dne
23. 11. 2006, zastavljeno v korist Nove KBM
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 11,000.000 SIT s pp.
SV 1305/06
Ob-35626/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1305/06, DK-161/06 z
dne 6. 12. 2006, je bila nepremičnina – garsonjeri št. 20 v izmeri 31,96 m2, ki se nahaja
v IV. nadstr. stanovanjskega objekta na naslovu Ulica bratov Učakar 16 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 2219/59 k.o. Zgornja Šiška,
ki je last zastaviteljice Torbar Mateje, rojene
1. 12. 1973, stanujoče Celovška cesta 149,
Ljubljana, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe opr. št. SV 1299/06 z dne
6. 12. 2006, sklenjene med njo kot kupcem
ter Šebenik Gregorjem, stanujočim Vodovodna 3, Domžale, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank
Borovlje – Celovec, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom (Kreditbank Ferlach,
registrierte Genossenschaft mit beschrienkter Haftung), Hauptplatz 16, 9170 Borovlje,
Avstrija, ident. št. 1900650, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 96.000 EUR s pripadki, napram dolžnici Torbar Mateji, rojeni
1. 12. 1973, stanujoči Celovška cesta 149,
Ljubljana.
SV 657/06
Ob-35627/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana,
opr. št. SV 657/06 z dne 4. 12. 2006, so bili
zastavljeni – poslovni prostori v prvem nadstropju poslovne stavbe v izmeri 96,17 m2,
na naslovu Kosovelova 9 v Idriji, ležeče na
parc. št. 1503, k.o. Idrija mesto, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Idriji, last kreditojemalke in zastaviteljice SGI Stanovanjsko
gospodarstvo Idrija d.o.o., matična številka
5400481, davčna številka 56086539, Kosovelova 9, SI – 5280 Idrija, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene z Občino Idrija, dne 27. 11. 2006, overjeno v tej
notarski pisarni dne 4. 12. 2006, pod opr.
št. OV 1008/06, in sicer vse v korist kreditodajalke Zveze bank, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung s sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010, Klagenfurt/Celovec,
Avstrija, enolična identifikacijska številka
1870637, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 86.000 EUR, s pripadki, ki zapade v
plačilo 31. 12. 2007.
SV 3372/2006
Ob-35635/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-3372/2006 z dne
12. 12. 2006, je bila nepremičnina z ident.
št. 1740-1384-2 – stanovanje št. 2 v izmeri
43,59 m2, v stanovanjski hiši v Ljubljani, Ul.
Milana Majcna 8, stoječi na parc. št. 1106/1,
k.o. Spodnja Šiška, skupaj s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih delih
zgradbe, v lasti zastaviteljice Majde Smiljanić, Ljubljana, Ulica Milana Majcna 8, EMŠO
1709946505067, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 04/04-466-1400/93 z dne
1. 10. 1993, sklenjene s prodajalko Občino
Ljubljana – Šiška, zastavljena v korist ban-

ke BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020
Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska
številka 1901095, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 60.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR oziroma v EUR, ko bo evro v
Sloveniji nacionalna valuta, s pripadki.
SV 852/2006
Ob-35636/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosupljega, Taborska c. 4, opr. št.
SV 852/2006 z dne 5. 12. 2006, je bilo stanovanje št. 4 v pritličju hiše Adamičeva 1 A,
1290 Grosuplje, v izmeri 49,46 m2, ki stoji na
parc. št. 1210, pripisana vl. št. 363, k.o. Grosuplje-naselje, last dolžnice in zastaviteljice
Valči Skubic, Adamičeva cesta 1 A, 1290
Grosuplje, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 60.000 CHF, s pripadki.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 69/2006
Os-34839/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 69/2006 sklep z dne 4. 12. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Profiplast Miroslav Jakop s.p., Zavrh nad Dobrno 10, Dobrna – v stečaju (matična številka: 5809836, ID št. za DDV: SI39983226),
se zaključi, v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne 24. januarja 2007 ob 13.30, soba št. 236/II tukajšnjega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Profiplast Miroslav Jakop s.p., Zavrh nad Dobrno 10, Dobrna – v stečaju (matična številka: 5809836,
ID št. za DDV: SI39983226), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 12. 2006
St 85/2006
Os-34840/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 85/2006 sklep z dne 5. 12. 2006:
I. To sodišče je dne 30. 10. 2006 ob 11.55
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Bormac
Trade, Družba za trgovsko komercialne
storitve, špedicijo in logistiko d.o.o., Kocenova 4, Celje in je dne 5. 12. 2006 ob 9.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Bormac Trade, Družba za trgovsko komercialne storitve, špedicijo in logistiko d.o.o., Kocenova 4, Celje (matična številka: 5584167,
ID št. za DDV: SI69437645).
Odslej se firma glasi: Bormac Trade,
Družba za trgovsko komercialne storitve,
špedicijo in logistiko d.o.o., Kocenova 4,
Celje (matična številka: 5584167, ID št. za
DDV: SI69437645) – v stečaju.
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II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo TRR-računa ali drugega računa upnika (matična
številka in davčna številka). 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 42153-7110006-00850606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. marca 2007 ob 13.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 5. 12.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 12. 2006
St 77/2006
Os-34841/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 77/2006 sklep z dne 4. 12. 2006:
I. To sodišče je dne 13. 10. 2006 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Rogaška Dekor, proizvodnja unikatnih steklenih izdelkov d.o.o., Kozje 194,
Kozje in je dne 4. 12. 2006 ob 11. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Rogaška
Dekor, proizvodnja unikatnih steklenih izdelkov d.o.o., Kozje 194, Kozje (matična številka: 1722620, ID št. za DDV: SI94568901).
Odslej se firma glasi: Rogaška Dekor,
proizvodnja unikatnih steklenih izdelkov
d.o.o., Kozje 194, Kozje (matična številka:
1722620, ID št. za DDV: SI94568901) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo TRR-računa ali drugega računa upnika (matična
številka in davčna številka). Za terjatve, v
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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 42153-7110006-00770606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. marca 2007 ob 13. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 4. 12.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 12. 2006
St 87/2006
Os-34842/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 87/2006 sklep z dne 4. 12. 2006:
I. To sodišče je dne 13. 11. 2006 ob 8.
uri priporočeno po pošti prejelo predlog za
začetek postopka prisilne poravnave med
dolžnikom: Jelen, Gostinsko podjetje
d.d., Mestni trg 2, Slovenske Konjice, z
dne 9. 12. 2006 in je dne 4. 12. 2006 ob
9. uri začelo postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Jelen, Gostinsko podjetje d.d., Mestni trg 2, Slovenske Konjice
(matična številka: 5025940, ID št. za DDV:
SI77520769) 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
višini v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(4. 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 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-8450084902, sklic na
številko: 11 42153-7110006-00870606.
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 Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,
Petrovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.
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V. V upniški odbor so imenovani nasled
nji upniki:
– Falco inženiring d.o.o., Dravska cesta
29, Poljčane,
– S.P. Plod d.o.o., Preloge 25, Zgornja
Ložnica,
– Pohorske mesnine d.o.o., Hotinjska
cesta 19, Orehova vas,
– Novice d.o.o., Škalska 7, Slovenske
Konjice,
– predstavnik delavcev – Milena Mesiček, Sp. Pristava 1, Slovenske Konjice.
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. 5-87-2006, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 12. 2006
St 74/2006
Os-34843/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 74/2006 sklep z dne 4. 12. 2006:
I. To sodišče je dne 28. 9. 2006 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog za
začetek likvidacijskega postopka nad dolžnikom: Zadruga Mirosan, Organizacija
proizvajalcev svežega sadja z.o.o., Kasaze 95, Petrovče in je dne 4. 12. 2006
ob 10. uri začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom: Zadruga Mirosan, Organizacija
proizvajalcev svežega sadja z.o.o., Kasaze
95, Petrovče (matična številka: 1893963, ID
št. za DDV: SI16091132).
Odslej se firma glasi: Zadruga Mirosan,
Organizacija proizvajalcev svežega sadja
z.o.o., Kasaze 95, Petrovče (matična številka: 1893963, ID št. za DDV: SI16091132)
– v likvidaciji.
II. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje: Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka likvidacijskega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove likvidacijski
masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Vlogo morajo
poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o
utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TRR-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 42153-7110006-00740606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. marca 2007 ob 14. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku likvidacijskega postopka je bil nabit na oglasno desko dne
4. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 12. 2006
St 43/2006
Os-34844/06
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 43/2006 z dne 23. 11. 2006 začelo in zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom VIN
družba za prodajo in trženje vin d.o.o.,
Zgornje Duplje 78a, 4203 Duplje.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 11. 2006
St 131/2006
Os-34845/06
To sodišče je s sklepom St 131/2006
dne 30. 11. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom IDEA – Karate klub
Šiška, Šmartinska cesta 10, Ljubljana,
matična številka: 5202302, davčna številka
63539250, ter nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2006
St 25/2006
Os-34846/06
To sodišče je s sklepom z dne 13. 11.
2006 pod opr. št. St 25/2006 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Emona blagovnica Bežigrad d.d., Dunajska cesta 49, Ljubljana in njegovimi upniki,
sprejeta na naroku za prisilno poravnavo
dne 13. 11. 2006.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal plačati upnikom njihove
terjatve:
– upnikom razreda A – ločitveni upniki:
na položaj ločitvenih upnikov prisilna poravnava ne vpliva;
– upnikom razreda B – privilegirane
terjatve upnikov ugotovljene na podlagi 3.
in 4. točke drugega odstavka 160. člena
ZPPSL: terjatve bodo poplačane v višini
100% najkasneje v roku šestih mesecev
od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi;
– upnikom razreda C – terjatve iz naslova zamudnih obresti od neplačanih davkov
in prispevkov: odpis v celotnem znesku na
podlagi 3. točke 16. člena Zakona o finančnem poslovanju;
– upnikom razreda D – vsi ostali upniki, ki niso razvrščeni v razrede A, B ali C:
poplačilo v višini 100% najkasneje v roku
šestih mesecev od pravnomočnosti sklepa
o potrditvi prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov navedene v koloni »ugotovljeno« tabele, ki je sestavni del
sklepa, zato jih je dolžnik dolžan izplačati v
višini navedeni v koloni tabele z naslovom
»znesek poplačila« in v roku iz četrte alineje
2. točke izreka sklepa.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 8. 3. 2006 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
13. 11. 2006. Sklep o potrditvi prisilne po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ravnave je postal pravnomočen dne 29. 11.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2006
St 34/2006
Os-34847/06
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Videa, avdio in video produkcija, trgovina
d.o.o. – v stečaju, Pivola 67/e, Hoče, dne
15. 2. 2007 ob 12. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 12. 2006
St 33/2005
Os-34848/06
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika V P A – Proizvodnja d.o.o., Velika Polana 106 – v stečaju, matična št.
1954130, davčna št. 64506100, se iz razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 12. 2006
St 19/2004
Os-34849/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Univesa d.o.o. Servisno podjetje Idrija, Arkova 11, Idrija, v
stečaju, sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev, ki
ga je stečajna upraviteljica Ksenija Toplikar
Zorn predložila sodišču 18. 10. 2006 in nosi
datum 16. 10. 2006.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev bo dne 10. 1. 2007 ob 9. uri v
sobi št. 108/I tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča (soba št. 114/I), v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 12. 2006
St 57/2006

Os-34996/06

Popravek
Oklic tega sodišča opr. št. St 57/2006 z
dne 13. 11. 2006, se v prvem odstavku popravi tako, da se pravilno glasi:
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 57/2006 z dne 13. 11. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Talija, trgovina Ribno, d.o.o., Izletniška 13, Ribno,
matična številka 5536812, šifra dejavnosti
52.110, davčna številka 86239422.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 12. 2006
St 14/2006
Os-34997/06
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 14/2006 z dne 30. 11. 2006
začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom O.T.I. Rossi transport in storitve
d.o.o., Brestanica, Šolska c. 17, matična
št. 1227998, šifra dejavnosti 60.240.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, da sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v

roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Tomaž Kos s.p. iz Celja.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Skupina Posavje d.o.o., Šolska 17,
Brestanica,
– Horizont d.o.o., Vodovodna ul. 30C,
Maribor,
– CEMT Transport d.o.o., Aškerčeva 2,
Krško,
– Republika Slovenija (DURS),
– Abram Ivan, Rožno 36, Brestanica.
Začetek postopka prisilne poravnave
se po uradni dolžnosti vpiše v sodni register pod vl. št. 1/03896/00 pri tukajšnjem
sodišču.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se nabije na oglasno desko dne 30. 11.
2006.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 30. 11. 2006
St 147/2005
Os-34998/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Nikplast
d.o.o. – v stečaju, Tomšičeva 13, Kočevje, za dne 22. 1. 2007 ob 13.30 v razpravni
dvorani št. IV., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2006
St 38/2005
Os-35017/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 38/2005 z dne 23. 2. 2006 zavrglo predlog za začetek postopka prisilne poravnave
nad dolžnikom Peterles-Molk, k.d., Seča
143/a, Portorož, matična št. 1323920 in
postopek prisilne poravnave ustavilo, sklep
je postal pravnomočen dne 9. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 12. 2006
St 41/2005
Os-35018/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 41/2005 z dne 6. 12. 2006 sklenilo, da
se ustavi nadaljnje vnovčevanje razdelitvene mase in se zaključi stečajni postopek
nad dolžnikom Gidar Dent, Trgovina, pro
izvodnja in servis, d.o.o., Obrtna ulica
11, Izola, v stečaju, matična št. 5381665,
po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris
stečajnega dolžnika iz sodnega registra in
odločilo, da se na upnika Farmac Zabban
s.p.a. prenese terjatev do dolžnika Zagreb
Jadraninvest d.o.o., Zelinska 5/6, Zagreb,
R. Hrvaška, iz naslova povrnitve pravdnih
stroškov (po sklepu tukajšnjega sodišča opr.
št. Pg 207/2003 z dne 5. 10. 2006) v znesku 325.626 SIT z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od 29. 8. 2006 dalje do plačila.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 12. 2006
St 98/2005
Os-35019/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Gopres d.o.o., Breznikova
15, Domžale – v stečaju, za dne 22. 1.
2007 ob 13. uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št.
IV/1.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva
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7, v sobi 10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2006
St 44/2005
Os-35020/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Tipos-1 gradbena in trgovska družba
d.o.o. – v stečaju, Zgornja Bistrica 75,
Slovenska Bistrica, se v skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki je
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 5. 12. 2006
St 48/2006
Os-35021/06
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi TVM
trgovina d.o.o. – v stečaju, Cesta k Tamu
33, Maribor, ki bo dne 18. 1. 2007 ob 13.30,
soba 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 12. 2006
St 30/2006
Os-35022/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Cifer Jožef s.p. Bar Pik As, Cvetkova ulica 2, Murska Sobota, matična št.
1032445000, davčna št. 16660277, se iz
razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev dne 8. 1. 2007
se preklicuje.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 12. 2006
St 2/1994
Os-35023/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika GP Gorica Gostinstvo in prevozništvo d.o.o. Šempeter pri
Gorici – v stečaju, Cesta Goriške fronte
46, Šempeter pri Gorici, dne 6. 12. 2006
sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika GP Gorica Gostinstvo in prevozništvo,
d.o.o. Šempeter pri Gorici – v stečaju, Cesta Goriške fronte 46, Šempeter pri Gorici,
matična številka 5450691, vložna številka
10144000, šifra dejavnosti 55.301, se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s
stečajnim postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
petnajstih dneh od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 12. 2006
St 117/2004
Os-35081/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 117/2004 sklep z dne 4. 12.
2006:

Št.

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
»GMS« Stojanka Markovska s.p., Obrtna
cesta 16, Trnovlje pri Celju, Celje – v stečaju (matična številka: 1335952, ID št. za
DDV: SI57146195), se zaključi, v skladu z
določili 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: »GMS« Stojanka
Markovska s.p., Obrtna cesta 16, Trnovlje
pri Celju, Celje – v stečaju (matična številka:
1335952, ID št. za DDV: SI57146195), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 12. 2006
St 153/2006
Os-35082/06
To sodišče je s sklepom St 153/2006
dne 8. 12. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom REI Marketing d.o.o., Cesta v Gorice 1, Ljubljana, matična številka
1685406, šifra dejavnosti 25.240, davčna
številka 58383905.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Kozelj iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 2. 2007 ob 13.30 v razpravni dvorani št. 1, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
8. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2006
St 12/1997
Os-35140/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika FIT, finančni inženiring in
trgovina, d.o.o. – v stečaju, Pod Gabrijelom 2/G, 5000 Nova Gorica, sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev, ki
ga je stečajna upraviteljica Ksenija Toplikar
Zorn predložila 5. 12. 2006.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 5. 2. 2007 ob
12.50 v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 12. 2006
St 8/2005
Os-35142/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Keramic, Industrija keramičnih izdelkov, p.o., v stečaju Volčja
Draga, sklenilo:
Stečajni upravitelj Egon Stopar iz Ajdovščine, Lavričeva 21, se odstavi.
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Za stečajno upraviteljico se imenuje
Ksenija Toplikar Zorn, Obmejna cesta 58,
Vrtojba.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 5. 2006
St 54/2006
Os-35143/06
1. Z dnem 8. 12. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Ivan Mertuek s.p.
Tesarska dejavnost, Bratonci 158, davčna
št. 50754599.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi stečajnega postopka v Uradnem listu RS. 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 42200-7110006-51100546.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 6. 3. 2007 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 8. 12. 2006 nabije a oglasno desko
sodišča, istočasno pa se pošlje Uradnemu
listu RS za objavo.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 12. 2006
St 36/2006
Os-35144/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Avtomehanika Topolovec Franc
s.p., Kroška ulica 77, Murska Sobota – v
stečaju, se iz razloga drugega odstavka 99.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 12. 2006
St 28/2006
Os-35146/06
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Zoomy d.o.o., Osojnikova cesta 9, Ptuj
– v stečaju, bo II. narok za preizkus terjatev dne 13. 2. 2007 ob 10. uri, v sobi 26/II
tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 12. 2006
St 25/2006
Os-35147/06
V stečajnem postopku nad dolžnikom
ZEL sušnine naše domačije d.o.o., Frasova ulica 12, Ptuj – v stečaju, bo II. narok
za preizkus terjatev dne 13. 2. 2007 ob 8.45,
v sobi 26/II tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 12. 2006
St 32/2006
Os-35149/06
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Bezjak gradbeništvo storitve in trgovina
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d.o.o., Sp. Hajdina 66 – v stečaju, bo II.
narok za preizkus terjatev dne 13. 2. 2007
ob 9.45, v sobi 26/II tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 12. 2006
St 31/2006
Os-35150/06
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Welding Nova trgovina, proizvodnja
d.o.o., Jadranska ulica 12, Ptuj – v stečaju, bo II. narok za preizkus terjatev dne
13. 2. 2007 ob 9.15, v sobi 26/II tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 12. 2006
St 99/2004
Os-35152/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Matrob družba za trgovino in storitve d.o.o. – v stečaju, Industrijska ulica
10, Bistrica ob Dravi, 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 6. 12. 2006
St 159/2006
Os-35153/06
To sodišče je s sklepom St 159/2006 dne
7. 12. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Montaža mizarskih izdelkov
Franci Žen, s.p., Žaucerjeva 12, Ljubljana,
davčna številka 81761023, matična številka
1858556, šifra dejavnosti 45.420 ter nato z
istim sklepom ta postopek zaključilo.
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 7. 12. 2006
St 1/99
Os-35155/06
To sodišče je s sklepom št. St 1/99 z
dne 7. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Agrafa Gradbena operativa v stečaju d.d., Cesta krških žrtev 134,
Krško.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/03758/00.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 12. 2006
St 16/2006
Os-35156/06
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave St 16/2006 začetim nad dolžnikom
Nova oprema Tovarna oblazinjenega pohištva d.d., Pod gradom 4, Slovenj Gradec upnike na narok za sklenitev prisilne
poravnave, ki bo dne 10. 1. 2007 ob 9. uri,
v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II člen
ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna oseba,
mora h glasovnici priložiti dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe
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oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale
samo pravilne glasovnice in samo tiste, ki
jih bo poravnalni senat prejel do zaključka
naroka.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 12. 2006

Izvršbe
In 2004/00053
Os-33440/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 2. 12. 2002, opr. št.
I 2001/01737, v zvezi s sklepom Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 24. 8. 2005, opr. št.
In 2004/00053, je bila v korist upnika Sipro
Stanovanjsko podjetje d.o.o. Žalec, ki ga
zastopa odv. Jasmina Gričnik iz Žalca, proti
dolžniku Danijelu Pecku, Bevkova 9, Žalec, opravljena zaznamba rubeža dolžniku
do 1/2 lastne nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo in v naravi predstavlja stanovanje na naslovu Bevkova 9, Žalec, ki se
nahaja v IV. nadstropju stanovanjske stavbe
9, št. stanovanja 29.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 17. 11. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 5739/2006
Os-32802/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 6. 10. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Merkscha Vide,
Selenz 230, Rein, Avstrija, ki jo zastopa Ivan
Andrej Krbavac, s.p. iz Celja, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – kupoprodajne pogodbe z dne 2. 12.
1997, za stanovanje št. 24, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe Celje, Kraigherjeva
11, vpisanem pri vl. št. 2323/25, k.o. Sp.
Hudinja, št. 24.E, sklenjene med Osolnik
Jožefo, Celje, kot prodajalko in Merkscha
Vido, Selenz 230, 8103 Rein, Avstrija, kot
kupovalko.
Po izjavi predlagateljice je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Merkscha Vide, Selenz 230, 8103
Rein, Avstrija.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 11. 2006
Dn 13831/2005
Os-32803/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branka Hercoga, Ul. Veljka Vlahoviča 83, Ma-

ribor, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju št. 10, vpisanem v z.k. podvložek št. 2976/75, k.o. Pobrežje, dne 9. 10.
2006, pod opr. št. Dn 13831/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 14. 5. 1997, o prodaji trisobnega
stanovanja št. 10, v III. nadstropju stanovanjske hiše v Ul. Veljka Vlahoviča 83,
Maribor, parc. št. 0819/001 in 819/5, vl. št.
2075, k.o. Pobrežje, sklenjene med Zuhdijo Redžepagičem, Ul. Veljka Vlahoviča
83, Maribor, kot prodajalcem ter Brankom
Hercogom in Mojco Hercog, oba stan. Ul.
Veljka Vlahoviča 57, Maribor, kot kupcema in s katero je prodajalec dovolil vpis
lastninske pravice za to stanovanje na ime
kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 2006
Dn 7491/2002
Os-32804/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Žlender, Cankarjeva 4, Maribor, ki
jo zastopa Ramzes d.o.o., Podrgrajsova
12, Maribor, po dir. Borisu Faninu, univ.
dipl. prav., za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju št. 9, vpisanem v z.k. podvložek št. 1648/9, k.o. Maribor Grad, dne
7. 9. 2006, pod opr. št. Dn 7491/2002 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 03-2844/4 z dne 29. 9. 1970, o prodaji
trisobnega stanovanja št. 9, v I. in II. nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru,
Cankarjeva ul. 4, s pripadajočimi pritiklinami, parc. št. 15, k.o. Grajski marof, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Maribor,
Grajska ul. 7, Maribor, kot prodajalcem in
Simonič dr. Jožico, ing. Adolfom, hči Mijo
ter sinom Gregorjem, vsi stan. Cankarjeva
ul. 4, Maribor, kot kupci in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice za to
stanovanje v korist kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 2006
Dn 14954/2004
Os-32805/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katje
Plemenitaš, Vinarska 3a, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 13,
vpisanem v z.k. podvložek št. 1397/56, k.o.
Maribor Grad, dne 14. 12. 2005, pod opr.
št. Dn 14954/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 04/2-1909-16/199Ga z dne 26. 11. 1964, o prodaji stanovanja
(garsonjere) št. 13, v VI. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Trubarjeva 12,
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vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
1397/56, v k.o. Maribor Grad, sklenjeni med
Stanovanjskim skladom Občine Maribor –
Center, ki ga zastopa Zavod za stanovanjsko in komunalno izgradnjo okraja Maribor,
Grajska ul. 7, kot prodajalcem in Katarino
Zorčič (Zorkič), Rozmanova 15, Piran, kot
kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 2006
Dn 13122/2003
Os-32806/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Olge
Rituper, Tekstilska 10a, Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na stanovanju št. 25, vpisanem v
z.k. podvložek št. 3247/25, k.o. Pobrežje,
dne 7. 9. 2006, pod opr. št. Dn 13122/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 39 z dne
28. 1. 1992, o prodaji stanovanja št. 25,
v IV. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Železnikova 16, parc. št. 969/1, k.o.
Pobrežje, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona med Tovarno volnenih
tkanin Merinka p.o., Žitna 12, Maribor, kot
prodajalko in Zoro Ambrož, Železnikova 16,
Maribor, kot kupovalko in s katero je prodajalka dovolila vpis lastninske pravice na ime
kupovalke za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 2006
Dn 16130/2005
Os-33122/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zinke Brandner, Kamniška ul. 30, Maribor, ki
jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p.,
Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na garažnem parkirišču št. 15,
vpisanem v z.k. podvložek št. 1842/37, k.o.
Koroška vrata, dne 1. 9. 2006, pod opr. št.
Dn 16130/2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu – prodaji garaž z dne
30. 3. 1971, o prodaji enega garažnega parkirišča z oznako 15, v podzemni garaži pri
stolpičih 3 in 4 ob Kamniški ul. v Mariboru,
parc. št. 155, 115, 116, 152, 17/3 in 335, k.o.
Koroška vrata, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Dravograd, kot prodajalcem in
Zinko Brandner, Maribor, kot kupovalko.
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
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 06/00042
Os-33736/06
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, proti dolžniku Tomici Čovranu, prej Cesta prvih borcev 13,
Brežice, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 803.837,76 SIT s pp sklenilo:
dolžniku Tomici Čovranu, prej Cesta prvih
borcev 13, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi četrte točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Marka Zupančiča, Cesta bratov Milavec 13, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 20. 11. 2006
P 148/2005
Os-34076/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem
sodniku Igorju Fortunu, v pravdni zadevi tožeče stranke Drakulič Slobodana, Perudina
1, Vinica (tudi Šmihel 23, Novo mesto), ki ga
zastopa pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik
v Črnomlju, proti toženi stranki neznani dediči neznanega prebivališča po pok. Verlinič
(tudi Vrlinič) Štefanu, Bojanci 42, Vinica, v
smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 18. 10. 2006 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega prebivališča po pok. Verlinič (tudi Vrlinič)
Štefanu, Bojanci 42, Vinica.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska 26,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega prebivališča po pok. Verlinič (tudi Vrlinič) Štefanu, Bojanci 42, Vinica, vse do
takrat dokler le-ta ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 10. 2006
I 448/2006
Os-33477/06
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi I 448/2006 upnika Joma d.o.o., Cesta treh talcev 24a, Mekinje, ki ga zastopa
odvetnik Peter Mele iz Ljubljane, proti dolžniku Sitar Francu, neznanega prebivališča,
zaradi izterjave 877.452,50 SIT s pp sklenilo, da se dolžniku Sitar Francu, neznanega
prebivališča, postavi začasni zastopnik, odv.
Milan Gjurin iz Kamnika. Začasni zastopnik
ima v postopku, v katerem je postavljen, vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
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dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči ali je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 21. 11. 2006
P 2995/2006
Os-30012/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Marijete Villica Grujić, Ulica Polonce Čude 13, ki jo zastopa
Odvetniška družba Mramor, Sorta, Bilić in
Holec iz Ljubljane, proti toženi stranki Wilfredu Ismael Villca Vincenti, naslov neznan,
zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve
otroka in določitve preživnine, dne 10. 10.
2006 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki
Wilfredu Ismael Villca Vincenti se imenuje
odvetnico Ivanko Ločniškar, Selanov trg 2,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2006
II P 2716/2005
Os-34544/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Katji Kmetič, v pravdni zadevi tožeče stranke 1. Vidoje Cvetič, Delakova 4, Ljubljana in
2. Zorica Cvetić, Delakova 4, Ljubljana, ki ju
zastopa Maja Stankič Rupnik, odvetnica v
Ljubljani, proti toženim strankam 1. Enesa
Hukić, Delakova 6, Ljubljana, 2. Kemal Hukić, Delakova 6, Ljubljana, 3. Dijana Marković, Delakova 2, Ljubljana, nato pri Marković
Krste Vojislav, Mokranje 19317, Mokranje,
Srbija in Črna Gora, sedaj neznanega prebivališča, 4. Dejvid Marković, Delakova 2,
Ljubljana, nato pri Marković Krste Vojislav,
Mokranje 19317, Mokranje, Srbija in Črna
Gora, sedaj neznanega prebivališča in
5. Blagoje Nastevski, Pot na Rakovo jelšo
85, Ljubljana, zaradi odstranitve škodne nevarnosti (pcto. 1,500.000 SIT), dne 27. 11.
2006 sklenilo:
tretjetoženi stranki Dijani Marković in četrtotoženi stranki Dejvidu Markoviću, se v
pravdni zadevi opr. št. II P 2716/2005, postavi začasno zastopnico, odvetnico Biserko
Avsec, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženi stranki v pravdni zadevi opr. št.
II P 2716/2005, dokler tretjetožena in četrtotožena stranka ali njun pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil
sodišču, da jima je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2006
In 2005/00163
Os-27755/06
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, ki
jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Novem mestu, zoper dolžnika Dušana Kopino, Slavka Gruma 90, Novo mesto, zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
v zvezi s 15. členom ZIZ, dolžniku zaradi
nemožnosti vročitve sodnih pisanj, postavilo začasnega zastopnika, Mateja Šporarja,
odvetnika iz Novega mesta.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
dolžnika v tej zadevi vse dotlej, dokler se
na ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2006
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I 2006/16
Os-33438/06
Okrajno sodišče v Trebnjem je po sodnici Maji Primožič, v izvršilni zadevi upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg Republike
2, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžnika Mustafo
Torla, Goliev trg 10, Trebnje, zaradi izterjave
2,195.781 SIT s pp, sklenilo:
dolžniku Mustafi Torli, Goliev trg 10,
Trebnje, roj. 16. 4. 1969, se postavi začasni
zastopnik, odvetnik Jurij Gros iz Trebnjega.
Postavitev začasnega zastopnika se
objavi tudi na sodni deski tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 16. 8. 2006

Oklici dedičem
III D 17/2006
Os-30382/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Danici Milenković, roj. 4. 10. 1938, umrli 1. 12. 2005,
nazadnje stanujoči Glinškova ploščad 6,
Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato
nastopi zakonito dedovanje. Podatki o zakonitih dedičih sodišču niso znani. Sodišče
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
zato 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 tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2006
D 275/2006
Os-33894/06
Pri Okrajnem sodišču v Radovljici teče
zapuščinski postopek po dne 20. 9. 2006
umrlem Brodar Janezu, roj. 19. 9. 1919,
upokojencu, državljanu Republike Slovenije,
nazadnje stanujočem Begunje na Gorenjskem št. 55, zato sodišče poziva vse dediče,
ki menijo, da imajo pravico do dediščine, da
se v roku enega leta po objavi oklica zglasijo
tukajšnjemu sodišču.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 27. 11. 2006
D 627/96
Os-28368/06
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 16. 10. 1996
umrli Mariji Lužnik, roj. 27. 10. 1912, upokojenki – kuharici, državljanki Republike
Slovenije, nazadnje stanujoči Šmartno pri
Slovenj Gradcu 56, Šmartno pri Slovenj
Gradcu.
Zapustnica je napravila oporoko, kot nujni dediči pa pridejo na podlagi vstopne pravice v poštev zakoniti dediči po dne 10. 11.
2002 umrli Jožefi (Pepici) Hrelja, roj. 10. 3.
1920, nazadnje stanujoči v Črenčah. Jožefa
(Pepica) Hrelja je bila sestra zapustnice in
torej dedinja II. dednega reda. Sodišču ni
znano niti kdo so v poštev prihajajoči zakoniti dediči po sestri zapustnice, niti niso
znani njihovi naslovi.
Če se ne ve, ali je kaj dedičev, povabi
sodišče v skladu z 206. členom Zakona o
dedovanju – ZD (Ur. l. RS, št. 15/76) z oklicem tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu
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od objave tega oklica. Po drugem odstavku
206. člena ZD se oklic nabije tudi na sodno
desko sodišča.
Sodišče tako poziva vse dediče po pok.
sestri zapustnice Jožefi (Pepici) Hrelja, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču ali
začasni zastopnici dedičev, strokovni sodelavki Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu,
Barbari Čoderl, Kidričeva 1, Slovenj Gradec,
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 9. 2006
D 181/2006
Os-31876/06
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pok. Tereziji Flies (oziroma
Theresii Fliess), roj. Korat, roj. 9. 10. 1871,
razglašeni za mrtvo 18. 7. 1871, nazadnje
stanujoči Muta 43, državljanki SR Slovenije
in jugoslovanski državljanki do smrti.
Po izjavi zapustničinega vnuka prof. dr.
Ivana Turka, stan. Einspielerjeva 5 b, Ljubljana, je sklenila zapustnica eno zakonsko
zvezo s že pok. Ivanom Fliesom, ki je umrl
leta 1915. Iz te zakonske zveze izhajajo
potomci hči Avgusta Marija Terezija Flies,
ki je umrla leta 1973 in zapustila edinega
potomca, t.j. zapustničinega vnuka prof. dr.
Ivana Turka. Prav tako je zapustnica imela
še hči Berto Flis, roj. 4. 7. 1901, ki je umrla
leta 1950 in zapustila hči, t.j. zapustničino
vnukinjo Angeliko (priimek ni znan oziroma

Sodni register,
vpisi po ZGD
Spremembe
LJUBLJANA
Rg-35751/06
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2006/10711 z dne 13. 12.
2006, pod št. vložka 1/32356/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1458663
Firma: MEGA EXIM ŠPORT trgovina in
proizvodnja d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Špruha 33, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 2.100.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: SOPOTNIK JANJA, Liminjan 28, Lucija, 6320
PORTOROŽ, osnovni vložek: 2.047.500 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 8. 1999; PEČAN
MOJCA, Zvezdarska ulica 4, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 52.500 SIT, ne
odgovarja, vstop: 21. 3. 2002.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-

naveden), rojeno okoli leta 1925, ki je bila
do leta 1960 zaposlena v Kopru, nato pa
nenadoma izginila neznano kam. Prav tako
je imela zapustnica še sinova Ivana Janka
Flies (oziroma Flis), ki je umrl leta 1953
brez potomcev in sina Engelberta (Bertla)
Flies, ki je leta 1948 emigriral v tujino in
zanj ne vedo.
Na podlagi opisanega sodišču ni znano
niti ali sta dediča zap. vnukinja Angelika in
zap. sin Engelbert Flies še živa, niti niso
znani njuni naslovi, prav tako pa ni znano,
kdo so v poštev prihajajoči zakoniti dediči
na podalgi vstopne pravice, kolikor sta že
umrla.
Če se ne ve, ali je kaj dedičev povabi
sodišče v skladu z 206. členom Zakona o
dedovanju – ZD (Ur. l. RS, št. 15/76) z oklicem tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po drugem odstavku
206. člena ZD se oklic nabije tudi na sodno
desko sodišča.
Sodišče tako poziva vse dediče po zapustnici Tereziji Flies, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču ali začasni zastopnici dedičev, strokovni sodelavki Okrajnega
sodišča v Slovenj Gradcu Barbari Čoderl,
Kidričeva 1, Slovenj Gradec, v enem letu od
objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 11. 2006

spodarskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1986/2006
Rg-34440/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Vakupak, podjetje za vakumiranje in oblikovanje plastične folije,
d.o.o. Koper, Prade, C. Ivana Starca 11,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/759/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenikov z dne 21. 11.
2006.
Družbenika Marija Brataševec in Franc
Brataševec, oba stanujoča Lovorova 3, Koper, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z
delavci in da prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
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stopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 11. 2006
Srg 1971/2006
Rg-34442/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba EL Guapo, nepremičnine, storitve in trgovina, d.o.o. Portorož, Podvozna cesta 11, Portorož, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/5030/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 23. 11. 2006.
Družbenik Bogomir Lesnik iz Portoroža,
Lucija, Podvozna cesta 11, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 11. 2006
Srg 2006/01892
Rg-34443/06
Družba Mentex Adria, d.o.o., Turizem,
trgovina in svetovanje, s sedežem Cankarjeva ulica 19, Radovljica, vpisana na
reg. vl. št. 1/2542/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Zupančič Miran, Cankarjeva ulica 19, Radovljica.
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 29. 11. 2006
Srg 1795/2006
Rg-35170/06
Družba Menelan d.o.o., Trgovina in
storitve, s sedežem Slovenska cesta 8,
Cerklje na Gorenjskem, vpisana na reg.
vl. št. 1/07009/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Gavranić Zorman Marijana, Dvorje 92, Cerklje
na Gorenjskem in Gavranić Frano, Ulica
Giunio 16, Korčula, Republika Hrvaška.
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 15. 11. 2006
Srg 8675/2006
Rg-29295/06
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe Uzelac, storitve in trgovina, k.d., Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra, dne 12. 9.
2006 objavlja sklep:

Št.

družba Uzelac, storitve in trgovina,
k.d., Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 7. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Igor Uzelac, Ljubljana,
Mencingerjeva ulica 51, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2006
Srg 11619/2006
Rg-35459/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Jerimax trgovsko
in finančno posredovanje d.o.o., Zadružniška ulica 40, Mengeš, ki jo zastopata odvetnika Markelj in Čebular, Ljubljanska 106,
Domžale, objavlja sklep:
družba Jerimax trgovsko in finančno
posredovanje d.o.o., Zadružniška ulica
40, Mengeš, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 6. 10.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Jerman Borut Mike in
Jerman Simona, oba Zadružniška ulica 40,
Mengeš, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2006
Srg 2284/2006
Rg-33703/06
Družba IPT Halder, trgovina in posredništvo z industrijsko in proizvodno
tehniko d.o.o., Bohova 73, Hoče, reg. št.
vl. 1/11996-00, katere družbenik je Halder
Stefan, Kapellenstrasse 36-1, Laupheim,
88471, ZR Nemčija, po sklepu družbenika
družbe z dne 3. 11. 2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Halder Stefan.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2006
Srg 2405/2006
Rg-34078/06
Družba Ternik & Co.-Inter-Ing podjetje
za inženiring in kooperacijo d.n.o., Brestrniška ulica 163, Brestrnica, reg. št. vl.
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1/9037-00, katere družbenika sta Ternik Valter in Ternik Vera, oba Brestrniška ulica 163,
Brestrnica, po sklepu družbenikov družbe z
dne 20. 11. 2006, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Ternik Valter in Ternik Vera.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2006
Srg 00538/2006
Rg-24211/06
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba VBV – podjetje za raziskovalno
– razvojno delo, poslovne storitve, računalniški inženiring, trgovino in zunanjo
trgovino Murska Sobota d.o.o., Murska
Sobota, Grajska 4, reg. št. vl. 1/00590/00,
matična številka 5396247, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski
Soboti, preneha po skrajšanem postopku
brez likvidacije.
Družbenik Hakl & Hakl IT, podjetje za
računalništvo d.o.o., Murska Sobota, Ulica
Štefana Kovača 10, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe VBV – Murska
Sobota d.o.o. in da so urejena vsa razmerja
z delavci družbe.
Družbenik Hakl & Hakl IT, podjetje za računalništvo d.o.o., Murska Sobota, prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe, pri čemer za morebitne
preostale obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 8. 2006
Srg 1059/2006
Rg-34077/06
Družba Daniela Trgovina s kovinskimi
proizvodi d.o.o. Goriška cesta 54, Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. vložka 1-4422-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu vseh ustanoviteljev družbe z dne 15. 11.
2006.
Ustanovitelji in družbeniki družbe so
Florjan Bajc, Župančičeva ulica 1 B, Ajdovščina, Gregor Bajc, Župančičeva ulica
1 B, Ajdovščina, Daniele Pahor, Via Blaserna 50, Gorizia, Italija in Daniela Puja,
Blaserna 50, Gorizia, Italija, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 11. 2006
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Srg 706/2006
Rg-34080/06
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Energetix, trgovina
in storitve, d.o.o., Novo mesto, Glavni trg 6,
objavlja sklep:
družba Energetix, trgovina in storitve,
d.o.o., Novo mesto, Glavni trg 6, vpisana
na reg. vl. št. 1-4566/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 4. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Marija Voglar, Novo mesto, Prečna 89, Nadja Pejanović, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 50 in Robert Pokorny, Daruvar, Daruvarski vinogradi 129,
z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2,100.000
SIT in preostalo premoženje družbe v celoti
prenese na družbenike: Marijo Voglar, Novo
mesto, Prečna 89, v znesku 630.000 SIT,
Nadjo Pejanović por. Pokorny, Šmarješke
Toplice, Šmarješke Toplice 141, v znesku
672.000 SIT in Roberta Pokony, Šmarješke
Toplice, Šmarješke Toplice 141, v znesku
798.000 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 11. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Čevljarstvo Kidričevo d.o.o., Kopališka
ulica 3, Kidričevo, štampiljko pravokotne
oblike
z
napisom
ČEVLJARSTVO
KIDRIČEVO proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o. Kopališka ulica 3, 2325 KIDRIČEVO.
gnb‑244749
Družba ETOL, d.d. štampiljko z vsebino:
ETOL TOVARNA AROM IN ETERIČNIH
OLJ d.d., CELJE – SLOVENIJA ŠT. 23. Ob34999/06

Potne listine preklicujejo
Ahčin Peter, Trg mladinskih delov. brigad
012, Ljubljana, potni list, št. P00409397,
izdala UE Ljubljana. gne‑245167
Antlej Marjetka, Škarnice 026, Dobje pri
Planini, potni list, št. P00487974, izdala UE
Šentjur pri Celju. gne‑244817
Bajrektarević Cano,,, potni list, št.
P00933264, izdala UE Brežice. gnk‑244811
Bajrektarević Eldar, Ulica talcev 028,
Zagorje ob Savi, potni list, št. P00583763,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnp‑245056
Beronja Sonny, Vojna vas 015B,
Črnomelj, potni list, št. P00314000, izdala
UE Črnomelj. gnp‑244806
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Brvar Jože, Levstikova ulica 005, Zagorje
ob Savi, potni list, št. P01120320, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnw‑245049
Divjak Isidora, Cesta dveh cesarjev 030,
Ljubljana, potni list, št. P00305730, izdala
UE Vrhnika. gnc‑245169
Dobrin Gašper, Videm 017B, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. P00955048, izdala
UE Ljubljana. gnb‑245170
Erdelja Ivica, Kolodvorska cesta 027,
Postojna, potni list, št. P00848410, izdala
UE Postojna. gns‑244803
Erjavec Ivan, Cesta Ivana Starca
009, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00635937, izdala UE Koper. gnu‑245176
Filipič Marko, Trata 107, Gorenja vas,
potni list, št. P00897484, izdala UE Škofja
Loka. gni‑244713
Gabrič Vida, Hruševska cesta 066,
Ljubljana, potni list, št. P00956076, izdala
UE Ljubljana. gng‑244815
Gajšek Roman, Zgornja Kostrivnica
019A, Podplat, potni list, št. P01050157,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnt‑245052
Gartner Jernej, Podlubnik 154, Škofja
Loka, potni list, št. P00876865, izdala UE
Škofja Loka. gnk‑244711
Geršak Marjan, Grajska pot 012,
Leskovec pri Krškem, potni list, št.
P00796701, izdala UE Krško. gnf‑244816
Grabnar Klavdija, Adamičeva cesta 011,
Grosuplje, potni list, št. P00266867, izdala
UE Grosuplje. gnh‑245164
Grošelj Boštjan, Mokrška ulica 018,
Ljubljana, potni list, št. P00347396, izdala
UE Ljubljana. gnl‑244710
Grošelj Lanboštjan, Mokrška ulica 018,
Ljubljana, potni list, št. P00955695, izdala
UE Ljubljana. gnj‑244712
Grošelj Sonjalidija, Mokrška ulica 018,
Ljubljana, potni list, št. P00765514, izdala
UE Ljubljana. gnh‑244714
Husić Mirnes, Kidričeva ulica 002,
Sežana, potni list, št. P00526781, izdala
UE Sežana. gnu‑245051
Jukan Denis, Stantetova ulica 015,
Velenje, potni list, št. P00265593, izdala UE
Velenje. gnr‑244804
Kavčič Peter, Cesta komandanta Staneta
016, Litija, potni list, št. P00829585, izdala
UE Litija. gnu‑244801
Kavčič Primož, Breznica pri Žireh 010,
Žiri, potni list, št. P00434531, izdala UE
Škofja Loka. gnw‑244799
Kirn Janez, Kamnik pod Krimom 060,
Preserje, potni list, št. P00570061, izdala
UE Ljubljana. gnx‑245048
Kladnik Štefanija, Marija Dobje 018,
Dramlje, potni list, št. P00798386, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnj‑244812
Knežar Klemen, Gmajna 059C, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00436808, izdala UE
Slovenj Gradec. gny‑245172
Kocuvan Samo, Na zelenici 009, Celje,
potni list, št. P00731883, izdala UE Celje.
gnw‑244699
Koltaj
Kristjan,
Berkovci
006,
Prosenjakovci, potni list, št. P00262557,
izdala UE Murska Sobota. gnn‑244808
Korez Aleš, Majšperk 052, Majšperk,
potni list, št. P01060792, izdala UE Ptuj.
gnv‑245050
Kragelj Karmen, Zatolmin 056, Tolmin,
potni list, št. P00526549, izdala UE Tolmin.
gni‑244813
Krapež Stanislav, Smolenja vas 084,
Novo mesto, potni list, št. P00063314, izdala
UE Novo mesto. gnz‑245171

Kuzman Jelka, Drešinja vas 027,
Petrovče, potni list, št. P00440569, izdala
UE Žalec. gnt‑245177
Lango Teodor, Rovtarska cesta 031,
Logatec, potni list, št. P00743703, izdala
UE Vrhnika. gns‑244703
Lješnica Dijan, Kajuhova cesta 013,
Šoštanj, potni list, št. P00503085, izdala UE
Velenje. gnm‑244709
Malavašič Domen, Mokrice 015, Vrhnika,
potni list, št. P00382405, izdala UE Vrhnika.
gnq‑244805
Mehić Esad, Vodovnikova ulica 009,
Maribor, potni list, št. P01159743, izdala UE
Maribor. gnv‑245175
Mlakar Mojca, Dolenji Boštanj 062E,
Boštanj, potni list, št. P00789920, izdala UE
Sevnica. gnp‑244706
Mušič Branka, Klemenčičeva ulica 001,
Ljubljana, potni list, št. P00781530, izdala
UE Ljubljana. gnw‑245174
Mušič Janez, Tratnikova ulica 042,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00776669,
izdala UE Ljubljana. gng‑244715
Narobé Ursich Karin, Ulica bratov Bezlajev
073, Ljubljana, potni list, št. P00372029,
izdala UE Ljubljana. gnd‑244818
Petelin Domen, Kamnik pod Krimom
072C, Preserje, potni list, št. P00535840,
izdala UE Ljubljana. gny‑245047
Pisanec Anuša, Škalce 110, Slovenske
Konjice, potni list, št. P00247234, izdala UE
Slovenske Konjice. gnm‑244809
Podobnik Tatjana, Rovte 089A, Rovte,
potni list, št. P00877034, izdala UE Logatec.
gnv‑244700
Presetnik Vida, Cesta v Šmartno 011,
Ljubljana, potni list, št. P00845144, izdala
UE Ljubljana. gnt‑244802
Rangus Mija, Makute 031, Uršna sela,
potni list, št. P00700352, izdala UE Novo
mesto. gnt‑244702
Ravnik Iris, Brod 013, Bohinjska
Bistrica, potni list, št. P00772265, izdala UE
Radovljica. gnq‑244705
Reichman Gorazd, Ulica Staneta Bokala
005, Jesenice, potni list, št. P00321440,
izdala UE Jesenice. gnl‑244810
Saje Karmen, Zaboršt 013, Bučka,
potni list, št. P00788703, izdala UE Krško.
gnd‑245168
Slevec Jakob,,, potni list, št. P00230809,
izdala UE MZZ. gnh‑244814
Sluga Jan, Pod vrbami 042, Ljubljana,
potni list, št. P00489518, izdala UE
Ljubljana. gnf‑244716
Stare Marko, Zgornji Brnik 074, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. P00958004,
izdala UE Kranj. gnv‑244800
Suljanović Elizabeta, Ulica Iga Grudna
003, Ljubljana, potni list, št. P00320593,
izdala UE Ljubljana. gnr‑245054
Tomaduc Thomas, Mirna pot 001, Izola
– Isola d'Istria, potni list, št. P00634607,
izdala UE Izola. gno‑244807
Toš Peter, Ziherlova ulica 006, Ljubljana,
potni list, št. D00002362, izdala UE MZZ.
gns‑245053
Tušek Izidor, Smoleva 014, Železniki,
potni list, št. P00707208, izdala UE Škofja
Loka. gno‑244707
Ursich Hana, Ulica bratov Bezlajev 073,
Ljubljana, potni list, št. P01111039, izdala
UE Ljubljana. gnc‑244819
Ursich Igor, Ulica bratov Bezlajev 073,
Ljubljana, potni list, št. P00064234, izdala
UE Ljubljana. gnb‑244820
Uršej Eva, Ulica Staneta Bokala 017,
Jesenice, potni list, št. P00385515, izdala
UE Jesenice. gnr‑244704
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Uršič Suzana, Vrenska Gorca 003, Buče,
potni list, št. P00265679, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnz‑245046
Verderber Tatjana, Grajska cesta 009,
Dobrovo v Brdih, potni list, št. P00531488,
izdala UE Nova Gorica. gnf‑245166
Verstovšek Marijaana, Gosposvetska
ulica 002, Celje, potni list, št. P00341421,
izdala UE Celje. gng‑245165
Zore Janoš, Gregorčičeva ulica 008,
Brežice, potni list, št. P01192168, izdala UE
Brežice. gnn‑244708
Žavcar Danica, Pesnica 014A, Zgornja
Kungota, potni list, št. P00502908, izdala
UE Pesnica. gnq‑245055
Železnik Sabina, Jačka 002, Logatec,
potni list, št. P00537268, izdala UE Logatec.
gnu‑244701
Žunič Damir, Žuniči 011, Adlešiči, potni
list, št. P00682131, izdala UE Črnomelj.
gnx‑245173

Osebne izkaznice preklicujejo
Adam Franc, Postojnska ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000905165.
gnv‑245000
Ameršek Špela, Neubergerjeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000217958.
gnc‑244944
Arh Andrej, Tupaliče 10, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000412458. gnw‑244974
Armeni Ciril, Malejeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000448213.
gnb‑244920
Batista Stojan, Zarečica 13, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001542638.
gnd‑244918
Beganović Dejan, Meljska cesta 72,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001812203.
gno‑244982
Beganović Zumreta, Trg na Stavbah 13,
Litija, osebno izkaznico, št. 000803774.
gnn‑245083
Berkovič Maša, Cesta Andreja Bitenca
66A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002055018. gnb‑244945
Bežan Jure, Gorenjesavska cesta 37,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001414326.
gnv‑244975
Boc Miran, Kidričeva ulica 66, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000480309.
gnn‑245033
Bolta Čarman Tilen, Ulica Vide
Janežičeve 13, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001821509. gnw‑244949
Božnar Jožefa, Setnica-del 15, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 000223359.
gnf‑245041
Božnik Katja, Kandijska cesta 29, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001734608.
gni‑244788
Brajdič Nevenka, Brezje 12, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000151861.
gnf‑244791
Branežac Matilda, Zvezda 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001880496.
gnk‑244986
Butkovič Vinko, Ulica Anke Salmičeve 6,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
000228253. gny‑245097
Cafuta Anita, Partizanska ulica 59, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001960366.
gnn‑244858
Ciglarič Miha, Ribniška ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001609061.
gnf‑244991

Št.

Ciglarič Nina, Ribniška ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001609066.
gnt‑245002
Čamernik Boris, Slovenska cesta 55b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000809402.
gnz‑245071
Čerman Maja, Ulica Vide Janežičeve 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001453240.
gnz‑244946
Čoralič Nermina, Šmartinska cesta 263,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000292445.
gnu‑244976
Ćirić Borislav, Gregorčičeva cesta
1/a, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001778981. gne‑244917
Dmitrović Jan, Jagodje 53, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 001192715.
gng‑245015
Dobaj Zvezdana, Meljska cesta 85,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000788725.
gnl‑244985
Dolenec Marija, Partizanska cesta
42, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000574930. gnd‑245068
Dolmark Gaja, Križevniška ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001044316.
gnx‑244998
Dragar Urban, Trčova 258, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000269217.
gnm‑244984
Dražić Marko, Kal – Koritnica 65,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 0002019619.
gnk‑245011
Drinovec Marjan, Ulica bratov Praprotnik
9, Naklo, osebno izkaznico, št. 000437416.
gnh‑244964
Eržen Janez, Maistrova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001869295.
gnh‑244989
Fekonja Metod, Veliki Podljuben 10, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001680939.
gnh‑244789
Ferluga Ljubica, Trubarjeva ulica
11C, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001243718. gnl‑244860
Ftičar Martina, Gomilica 11/a, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 000410520.
gnf‑245016
Gačeša Vitoslava, Vogalna ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000377034.
gno‑244957
Gerjevič Adrijana, Cesta prvih borcev 19,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001363312.
gnq‑244855
Glamočanin Marica, Celovška cesta 264,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000051960.
gnr‑244929
Glavan Janez, Bognarjeva pot 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000154837.
gnd‑244968
Gljuk Sergej, Korenska cesta 35/c,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
001132223. gnm‑245009
Grošelj Jakob, Valjavčeva ulica 29,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000789012.
gny‑244972
Hafner Aleksandra, Grajzerjeva ulica 3,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001110128.
gnt‑244977
Hajlovac Daliborka, Vodenska cesta 47,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000058460.
gns‑244903
Hamovič Ratomir, Igriška ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000112675.
gnz‑244996
Hartman Danijel, Legen 106, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001414837.
gno‑244857
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Hiti Stanislav, Bela Cerkev 17, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000747656.
gng‑244790
Hribernik
Cecilija,
Praproče
11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001976108.
gnj‑245037
Hrovatin Janko, Lokev 116, Lokev, osebno
izkaznico, št. 001651789. gnu‑245126
Hrustić Emir, Boštjanova ulica 6,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001235948.
gnq‑244930
Humar Renato, Ulica Tolminskih puntarjev
2/a, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001737412. gng‑245040
Ilić Bojana, Ulica bratov Komel 58,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000917799.
gnb‑244870
Jakoperc Darjan, Zgornji Duplek
146/a, Spodnji Duplek, osebno izkaznico,
št. 002006530. gnn‑245008
Janežič Tadej, Center 72, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001605500.
gni‑244863
Jasnič Jožef, Franca Kramarja 6,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001472946. gni‑245038
Jerebic Simon, Srednja Bistrica 39/a,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000120988. gnz‑244846
Jerše Anja, Aškerčev trg 6, Laško, osebno
izkaznico, št. 001295557. gnf‑244841
Kastelic Marjeta, Zgornja Senica 44,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000809035.
gnp‑245156
Kenda Luka, Ulica XXX. divizije 6,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001075347. gnh‑244939
Knez Amalija, Pleterje 15, Krško, osebno
izkaznico, št. 001788121. gnx‑245098
Kobal Bojan, Podkraj 64, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001228904.
gnb‑244795
Koban Rado, Kajuhova ulica 4,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001047746. gnv‑245025
Kohek Štefan, Ulica dr. Franca Kovačiča
20, Ljutomer, osebno izkaznico, št.
000306571. gnf‑245091
Korič Sanela, Šmartinska cesta 153,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000725382.
gnu‑244926
Kosta Eva, Maroltova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001161241.
gnw‑244999
Kotnik Samo, Reberškova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000702084.
gnp‑244981
Kovač Jožef, Dolgovaške Gorice 25/a,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000645654. gnv‑244850
Kovač Valerija, Murščak 11, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001449244.
gnc‑245019
Kovačič Koloman, Kumrovška ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001665851.
gnu‑245001
Krašovic Frančiška, Černetova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000056798.
gni‑244938
Krivec Franc, Štajerska cesta 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000547696.
gnt‑244952
Kržišnik Cecilija, Javorje 17, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001295678.
gnz‑244921
Kuhar Simon, Cven 19/a, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000101763.
gne‑245092
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Kulovic Jožko, Podgrad 8, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001952291.
gnj‑244787
Lašič Matej, Borova vas 11, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000309066.
gnr‑245004
Lebar Rok, Šentiljska cesta 161,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001510888.
gnp‑245006
Lederer Marija, Aškerčeva ulica 5,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001394624.
gnl‑245035
Lipovec Vladimir, Prušnikova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001795773.
gnm‑244934
Lukač Bogomir, Ulica talcev 41, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000514864.
gnu‑244851
Magdič Tadej, Hotiza, Pelibnska ulica 3,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001438659. gny‑244847
Majcenič Saša, Ulica Staneta Rozmana
1B, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001832181. gnj‑245012
Malavašič
Domen,
Mokrice
15,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001713822.
gnt‑245027
Malek Grega, Radizel, Kolmanova
cesta 78, Maribor, osebno izkaznico, št.
001506537. gns‑245103
Marinšek Peter, Ulica bratov Tuma 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000360183.
gnp‑244931
Marjetič Julka, Frankopanska ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000103332.
gnf‑244966
Markočič Jolanda, Valenčičeva ulica
2, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000558145. gnk‑244861
Marušić Katarina, Maistrova ulica 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000841978.
gnj‑244987
Mavec Marko, Lokev 148, Lokev, osebno
izkaznico, št. 001739009. gnt‑245127
Mazi Janko, Jezero 43, Preserje, osebno
izkaznico, št. 001608788. gnm‑245159
Medved Zmago, Malnarjeva ulica 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000727655.
gnq‑244980
Miklič Eva, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001102120.
gng‑244990
Mlinarič Franc, Porabska ulica 10, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001447825.
gnb‑245020
Mujakić Mehmed, Povšetova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000555425.
gni‑244988
Nemarnik Tom, Cesta v Pregavor
14, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
000302145. gni‑245013
Nikl Ernest, Fram 186, Fram, osebno
izkaznico, št. 000136721. gnt‑245102
Okorn Anton, Rašica 20, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 000135899.
gnz‑244971
Oreškovič Lena, Vodnikova Cesta 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000382772.
gng‑244965
Pačnik Tomaž, Sejmišče 48, Mislinja,
osebno
izkaznico,
št.
000514867.
gnm‑244859
Pavlin Frančiška, Cesta v Gorice 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000729077.
gny‑244997
Pavlin Tomaž, Križe 16, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000165441.
gno‑245032
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Pavlovič Mojca, Klavčičeva ulica 4,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001331669.
gnk‑245036
Pekić Dragana, Mala vas 20, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001615867.
gnj‑244962
Penca Desanka Jožefa, Pod smreko 4,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 1471821.
gnv‑245100
Pernuš Janez Marijan, Preska 28,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000164789.
gnw‑245024
Petan Ciril, Muljava 48, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 000309644.
gnr‑244954
Petrič Andrej, Ob Ljubljanici 36A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002060433.
gng‑244940
Pilko Irena, Pod kostanji 16, Celje, osebno
izkaznico, št. 001508318. gns‑244928
Pipan Dragica, Vodiška cesta 64,
Vodice, osebno izkaznico, št. 001924780.
gns‑244853
Pirih Anton, Sinja Gorica 48/b, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000348004.
gnu‑245026
Pivar Franc, Gornji Ivanjci 22, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001055365.
gne‑245017
Pivk Anton, Ulica generala Levičnika
56/a, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001643708. gnn‑244933
Podhostnik Ana, Ulica Veljka Vlahoviča
73, Maribor, osebno izkaznico, št.
001859598. gns‑244978
Poniž Valentin, Trnovska ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001649087.
gnk‑244936
Pouh Bojan, Novi dom 32/b, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001481190.
gnt‑244902
Prohart Drena, Zbiljska cesta 2,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000727552.
gnr‑245154
Pujić Vinko, Miklošičeva ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 000207733.
gnv‑244925
Rahimić Muharem, Zelena ulica 17,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. AH 035787 – za tujca.
gni‑245163
Ramovš Gregor, Strniševa cesta 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001304097.
gnb‑244995
Repovš Bojan, Ljubljanska cesta 85,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000256548.
gnd‑244793
Resman Saša, Trška ulica 3, Središče
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000988834.
gnu‑244951
Režen Alojzija, Trebinjska ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000368217.
gnx‑244973
Rijavec Jožef, Šmihel 46, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000681349.
gnh‑245039
Rotar Magdalena, Pot na Gradišče 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000049207.
gnv‑244950
Sagadin Simona, Smoleva 6, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000376101.
gne‑245067
Sbil Luka, Valjavčeva ulica 3, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001925403.
gne‑244967
Sedej Jožef, Vrhovci, cesta II./1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000272638.
gne‑244942

Selinšek Tomaž, Jedličkova ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000046855.
gnq‑245005
Seliškar Darja, Mokrška ulica 53A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002047533.
gnn‑244983
Sermek Tilen Jon, Šmartinska cesta 153,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001741890.
gnw‑244924
Simonič Uroš, Janežovski Vrh 13,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001834868.
gnr‑244854
Skok Ahlin Marjeta, Za gasilskim
domom 11, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000598427. gnl‑244960
Slatinšek Janez, Ghegova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001017302.
gno‑245007
Smodiš Damjan, Mali Bakovci 62, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001078173.
gnd‑245018
Snežič Andreja, Spodnja Vižinga
22/a, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000531177. gnc‑245094
Sopotnik Marija, Črni Vrh 9, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000795565. gnz‑245021
Stariha Martin, Mavrlen 15, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001560709.
gnj‑244862
Stipanović Anja, Golniška cesta 121,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001665291.
gnb‑244970
Strnad Marko, Na griču 9, Ceršak, osebno
izkaznico, št. 001522203. gnk‑245111
Suhoveršnik Matej, Pot na brod 10,
Radeče, osebno izkaznico, št. 001433708.
gnk‑244786
Svečnik Ciglarič Mateja, Ribniška ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000411087.
gns‑245003
Šavs Boris Pavel, Ravne na Blokah 26,
Nova Vas, osebno izkaznico, št. 001532580.
gnr‑245129
Šinko Dejan, Sveti Jurij 11 F, Sveti Jurij ob
Ščavnici, osebno izkaznico, št. 001498618.
gnh‑245014
Šporin Irena, Jezernikova ulica 12,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000294474.
gns‑244953
Štojs Sandra, Nova vas pri Mokricah 22,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001954533.
gnc‑244919
Štor Andreja, Velike Žablje 45,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001408810. gnz‑244796
Šuligoj Jana, Prelovčeva ulica 1/a,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001444701.
gnp‑244956
Taferner
Matej,
Počehova
29/c,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001856186.
gnr‑244979
Tahirović Hazim, Novi svet 13, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. AH 000015259.
gnx‑244923
Trakonja Mirjam, Senik 2/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001563120.
gnc‑244794
Trampuš Gašper, Seničica 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001202404.
gne‑244867
Tripić Karmen, Triglavska cesta 13,
Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000980638. gno‑244932
Utroša Štefan, Glavna ulica 6, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 000633848.
gnj‑244837
Vasović Aleksander, Sončna pot 27,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001450665. gnf‑244941
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Veselič Andrej, Gorišnica 161, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001216004.
gnt‑244852
Videc Marta, Olešče 34 A, Laško, osebno
izkaznico, št. 000930811. gni‑244838
Videc Tomaž, Olešče 34 A, Laško, osebno
izkaznico, št. 001999728. gnh‑244839
Vinko Marija, Sladki Vrh 5/c, Sladki
Vrh, osebno izkaznico, št. 000219684.
gnh‑245114
Virk Urška, Ojstriška vas 5, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001350497. gnx‑245023
Vodnjov Janez, Pšata 49, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000209826.
gnm‑245034
Vrhovac Gospa, Planina 64, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001927361.
gnc‑244969
Vrtačnik Božo, Klopčičeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001349912.
gne‑244992
Vurcer Miha, Jelenče 12/d, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001459723.
gnd‑244843
Vurcer Petra, Jelenče 12/d, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001459674.
gne‑244842
Wagner Martina, Aljaževa ulica 33B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000459417.
gnq‑244955
Zavašnik
Polonca,
Seničica
30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001821551.
gng‑244865
Zrnec Frančišek, Hruševska cesta 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000333259.
gny‑244922
Žavcar Manja, Pesnica 14/a, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001199407.
gnf‑245116
Žiberna Andrej, Štorje 61, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001167741.
gne‑244792
Žnidar Matej, Trubarjeva ulica 28,
Celje, osebno izkaznico, št. 001975756.
gnt‑244927
Žnidaršič Anže, Brezovi Dol 18,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002008636.
gnk‑244961

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Aleksova Andromahija, Kunaverjeve
ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2143426, reg. št. 252565, izdala
UE Ljubljana. gnj‑244887
Alt Andreja, Jadranska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2114056, reg. št. 270992, izdala UE
Ljubljana. gnv‑244875
Antončič Franc, Lobetova ulica 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002154280, izdala UE Novo mesto.
gnk‑245086
Arcet Zoran, Šalek 78, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1479877, reg. št.
181, izdala UE Velenje. gnq‑245030
Axhaj Isen, Vojašniški trg 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2044833, reg. št. 129243, izdala UE
Maribor. gnw‑245149
Ažbe Matej, Šorlijeva ulica 29,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2121796, izdala UE Kranj. gni‑245088
Balon Franc, Poljane bnad Škofjo Loko
20, Poljane nad Škofjo Loko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 729102, izdala
UE Škofja Loka. gnm‑244909

Št.

Bergant Jože, Kamniška cesta 47,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001866409, reg. št. 104221, izdala UE
Ljubljana. gnx‑245148
Beronja Sonny, Vojna vas 15/b, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
1584, izdala UE Črnomelj. gnq‑245080
Borovič Matjaž, Rogoza, Na gmajno
1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001220779, reg. št.
108989, izdala UE Maribor. gnl‑245135
Božnar Marjan, Zakrajškova ulica 11A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE G H, št. S001795295, reg. št. 25332,
izdala UE Ljubljana. gnk‑245136
Bračko Jure, Zgornji Duplek 181,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 001935900, reg. št.
116989, izdala UE Maribor. gnl‑245160
Brodnjak Ljubomir, Gorišnica 24B,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1332583. gns‑244878
Brus Aleš, Mošnje 6A, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2110329, reg. št. 30511. gnn‑244733
Cergol Suzana, Ljubljanska ulica
15/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 001936767, reg. št.
66940, izdala UE Maribor. gno‑245157
Crnoja Kristjan, Ulica Slavka Gruma 22,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002189661, izdala UE Novo mesto.
gnl‑245085
Cvenkel Urban, Ljubno 109, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 1972119, reg. št. 13913. gnn‑245058
Černe Vida, Koroška ulica 3, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 461137, izdala UE Jesenice. gnq‑244905
Čilović Eroina, Zakotnikova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002142894, reg. št. 243287, izdala UE
Ljubljana. gnb‑245145
Čoralič Nermina, Šmartinska cesta 263,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001370604, reg. št. 225327, izdala UE
Ljubljana. gng‑245140
Dimec Matej, Goriška ulica 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001454634, reg. št. 216230, izdala UE
Ljubljana. gnq‑245130
Dragar Urban, Trčova 258, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 001150628, reg. št. 95895, izdala UE
Maribor. gnq‑245155
Đukić Sašo, Pacug 12/b, Sečovlje
– Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. SI 000060516, izdala UE Koper.
gnx‑244948
Ekart Miroslav, Starše 76/c, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 715242,
reg. št. 102137, izdala UE Maribor.
gnv‑245150
Ereš Katja, Kocbekova ulica 16,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3014620, reg. št. 19742, izdala UE
Brežice. gnd‑244893
Erjavec Ivan, Prade, Cesta Ivana Starca
9, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1554545,
izdala UE Koper. gnv‑245075
Filipič Marko, Trata 107, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 2003814, izdala UE Škofja Loka.
gnk‑244911
Fink Marjeta, Ibrh 10, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000649478, izdala UE Novo mesto.
gnj‑245087
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Forjan Jure, Lipovci 286, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001744740, izdala UE Murska Sobota.
gnl‑244785
Gerzej Miha, Branik 90, Branik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001950938,
izdala UE Nova Gorica. gnd‑245118
Govc Četina Irena, Juhartova ul. 12,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1954128, izdala
UE Žalec. gnn‑244758
Gruden Vlado, Cesta ob Sori 4,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1988380, reg. št. 39556, izdala UE
Ljubljana. gnz‑244871
Gulin Igor, Matjaževa ulica 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1965523, reg. št. 130911, izdala UE
Ljubljana. gnz‑244896
Hafner Aleksandra, Grajzerjeva ulica 3,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1827673, reg. št. 32334, izdala UE
Ljubljana. gnb‑244895
Hartman Gregor, Vodovodna cesta 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002087390, reg. št. 142860, izdala UE
Ljubljana. gno‑244882
Heher Davor, Ulica Veljka Vlahoviča
51, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 001644605, reg. št.
92460, izdala UE Maribor. gns‑245153
Horvat Janja, Kicar 111, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1590162.
gnf‑244866
Horvat Vladimir, Stantetova ulica 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, št. S 001738888, reg. št.
37810, izdala UE Maribor. gnn‑245133
Ilič Bojana, Ulica bratov Komel 58,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000584488, reg. št. 152356,
izdala UE Ljubljana. gnx‑244873
Ivanc Robert, Tkalska ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002098585, reg. št. 221538, izdala UE
Ljubljana. gng‑244890
Ivanič Ana, Novi trg 9, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2227707, reg. št.
27068, izdala UE Kamnik. gnw‑244899
Ivanjšič Frančiška, Spodnje Škofije
135/b, Škofije, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 000029403, izdala UE Koper.
gnj‑244937
Jagodič Andrej, Podturn 3, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 1726348, reg. št. 8860, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnv‑245125
Janžekovič Viktor, Zamušani 90, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1621922. gnq‑244880
Jasnič Jožef, Ulica Franca Kramarja 6,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. A,B,BE,C,Ce,F,G.H, št. S 001571148,
izdala UE Nova Gorica. gnc‑245119
Jeras Alenka, Dunajska cesta 444,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001824657, reg. št. 225289, izdala UE
Ljubljana. gng‑245115
Jerebic Simon, Srednja Bistrica 39/a,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. A1 ABGH, št. S 003041604, izdala UE
Lendava. gnx‑244848
Jordan marjeta, Klek 48, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2247187, reg. št. 11089, izdala UE
Trbovlje. gnq‑244755
Kapitler Miran, Griže 30/h, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1903570, izdala
UE Žalec. gnt‑245077
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Kastelic Marjeta, Zgornja Senica 44,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001550642, reg. št. 250040, izdala UE
Ljubljana. gnt‑245152
Kavčič Radoš, Tabor 54, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1928655, izdala UE Nova Gorica.
gny‑245122
Kiseljak Silvester, Prepolje 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000908965, reg. št. 34789, izdala UE
Maribor. gnn‑245158
Klopčič Suzana, Zabretova ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000042079, reg. št. 181210, izdala UE
Ljubljana. gnh‑245139
Knez Miran, Vuhred 60, Vuhred, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 2069782.
gnk‑244836
Kolarič Julijana, Bukovci 4, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1017015, izdala
UE Ptuj. gnb‑245095
Kosič Klavdija, Gradišče nad Prvačino
5, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001162290, reg. št. 42298, izdala UE
Ljubljana. gns‑245128
Kosmač Janez, Jeranovaulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000846631, reg. št. 45947, izdala UE
Ljubljana. gnw‑244874
Kosta Eva, Maroltova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1996059, reg. št. 141111, izdala UE
Ljubljana. gne‑244892
Kovačič Anja, Ulica XXX divizije 5/c,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGHG, št. S 1646618, izdala UE Nova
Gorica. gnb‑245120
Kozar Gregor, Ulica 5. prekomorske
17, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1635996. gnc‑244869
Kragelj
Karmen,
Zatolmin
56,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001338176, izdala UE Tolmin.
gnu‑245101
Krivec Anton, Celovška cesta 87,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCFGH, št. S 000021902, reg. št. 123123,
izdala UE Ljubljana. gny‑244722
Kuhar Simon, Cven 19/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 000581232, izdala UE Ljutomer.
gnd‑245093
Leban Aleš, Poljubinj 5/b, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 000029351,
izdala UE Tolmin. gnx‑244798
Lebar Rok, Šentiljska cesta 161,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003005376, reg. št. 135510, izdala UE
Maribor. gnk‑245161
Leva Boštjan, Ulica Pohorskega odreda
7, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 2157408, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnu‑244901
Lorger Igor, Zdraviliška cesta 25,
Podčetrtek, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1726626, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnv‑244900
Lukač Bogomir, Ulica talcev 41, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S002104467. gnw‑244849
Majdič Mihael, Ocvirkova ulica 17,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 186619, reg. št.
51792, izdala UE Ljubljana. gnp‑244881
Marič Marijan, Hladilniška pot 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1371827, reg. št. 235773, izdala UE
Ljubljana. gnx‑244898
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Martens Milka, Sočebranova ulica 7/a,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1570953, izdala UE Nova Gorica.
gnx‑245123
Matko Gregor, Vipavska ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2168159, reg. št. 26484, izdala UE
Ljubljana. gnf‑244891
Mavec Marko, Lokev 148, Lokev, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1832599, izdala
UE Sežana. gno‑244782
Mavrič Remigij, Ulica Ivana Regenta 36,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 26972, reg. št. 1775, izdala
UE Piran. gny‑244947
Mežnarič Tomaž, Zlato polje 2D,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001672738, reg. št. 57598, izdala UE
Kranj. gnp‑244856
Nemarnik Tom, Cesta v Pregavor 14,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. SI 000045832, izdala UE Izola.
gnw‑245099
Novinec Enej, Kampel 5/c, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1650533, izdala UE Koper.
gnl‑244935
Obrez Vlado, Pod lipami 16, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 002160819, reg. št. 24310, izdala UE
Celje. gnm‑245109
Okorn Anton, Rašica 20, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S002032830, reg. št. 103049, izdala UE
Ljubljana. gnd‑245143
Pavlovič Mojca, Klavčičeva ulica 4,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000750632, reg. št. 14124, izdala UE
Kamnik. gnp‑245131
Petre Anton, Bičevje 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001587709, reg. št. 94594, izdala UE
Ljubljana. gnz‑245146
Pezdir Tatjana, Tkalska ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001824642, reg. št. 190061, izdala UE
Ljubljana. gnj‑245137
Pirih Anton, Sinja Gorica 48/b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001978376, reg. št. 15476, izdala UE
Ljubljana. gnt‑244877
Pirnat Mateja, Stanetova cesza 8,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1889592, reg. št. 182, izdala UE Velenje.
gns‑245028
Polanec Brigita, Talce 31, Spodnji Duplek,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/b BGH,
št. S 2047150, reg. št. 104492, izdala UE
Maribor. gnu‑245151
Preželj Alenka, Tewsovnikova ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002147667, reg. št. 165779, izdala UE
Ljubljana. gnn‑244883
Pucelj Vidovič Tanja, Brodarjev Trg 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002083087, reg. št. 199720, izdala UE
Ljubljana. gny‑245147
Purić Šefik, Donji Purići, Velika
Kladuša, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1609939, reg. št. 132164, izdala UE
Ljubljana. gnc‑244894
Rahimić Muharem, Zelena ulica 17,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1354081, izdala
UE Domžale. gnr‑245079
Romih Nives, Kunaverjeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3104206, reg. št. 2839393, izdala UE
Ljubljana. gnh‑244889

Ropret Tea, Rodine 17/e, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000668829, izdala UE Jesenice.
gnr‑244904
Rotman Severin, Medvedova ulica
45, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2043645, reg. št.
128132, izdala UE Maribor. gnm‑245134
Ružič Alenka, Tišina 3, Tišina, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2042024, izdala
UE Murska Sobota. gnm‑244784
Savić Branko, Strara dečkova cesta 8,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000621227, reg. št. 28858, izdala UE
Celje. gnp‑245106
Sbil Luka, Valjavčeva ulica 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002121944, reg. št. 51049 – duplikat,
izdala UE Kranj. gnh‑245089
Sedej Jožef, Vrhovci, cesta II/1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S001587703, reg. št. 13608, izdala UE
Ljubljana. gne‑245142
Senegačnik Otmar, Tomšičeva 10, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. s 3070008, reg. št. 281368, izdala UE
Ljubljana. gnz‑244771
Smerkolj Bojan, Samova ulica 31,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 3111964, reg. št.
206858, izdala UE Ljubljana. gnr‑244879
Smodiš Damjan, Bakovci, Mali Bakovci
62, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1742342, izdala UE Murska
Sobota. gnz‑245096
Srblin Žiga, Belingerjeva ulica 19, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S001557584. gnb‑244845
Stojić Jadranka, Zlato polje 2/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3085062, reg. št. 47468, izdala UE Kranj.
gng‑245090
Stražar Janez, Podgorje 12/a, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 537414, reg. št. 2967, izdala
UE Kamnik. gnq‑245105
Stražar Marija, Podgorje 12/a, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000695390, reg. št. 5557, izdala
UE Kamnik. gnv‑245104
Strgar Amadeja, Kal nad kanalom 143,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003010421, izdala UE Nova Gorica.
gne‑245117
Strnad Marko, Na griču 9, Ceršak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1639276, izdala UE Pesnica. gnl‑245110
Šenk Tatjana, Alešovčeva ulica 23A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001714595, reg. št. 38184, izdala UE
Ljubljana. gnw‑245124
Šetor Miran, Hotinja vas, Krožna pot 4,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1291561, reg. št. 107375. gnf‑244741
Šinko Dejan, Sveti Jurij 11/f, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. A
do 25kW BGH, št. S 1898680, izdala UE
Murska Sobota. gnn‑244783
Škrbec Eva, Linhartova cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002099205, reg. št. 230739, izdala UE
Ljubljana. gnm‑244884
Škvorc Andreja, Cesta v njiverce 41,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2063319, izdala UE Ptuj. gnc‑244769
Tadenc Maruša, Dolga ulica 14, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001738370, reg. št. 126155,
izdala UE Ljubljana. gnf‑245141
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Tahirović Hazim, Novi svet 13, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1886260, izdala UE Škofja Loka.
gnl‑244910
Tancek Stanislav, Zelenica 12, Bistrica pri
Tržiču, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE G H, št. S000237273. gnm‑244834
Tarkuš Janez, Kovaška ulica 6, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 2069259. gnl‑244835
Terkaj Mitja Christian, Cesta 24. junija
64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2135191, reg. št. 210230, izdala
UE Ljubljana. gnl‑244885
Tintoro Robert, Greenwiška cesta 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002177448, reg. št. 94481, izdala UE
Maribor. gno‑245132
Toš Peter, Ziherlova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 002094779, reg. št. 43696, izdala UE
Ljubljana. gnu‑244876
Toth Renata, Čentiba, Glavna ulica 44,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SM 000021707, izdala UE
Lendava. gng‑244840
Trampuš Gašper, Seničica 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2138501, reg. št. 242280, izdala UE
Ljubljana. gnd‑244868
Tripić Karmen, Triglavska 13, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1201568, reg. št. 25632, izdala UE
Radovljica. gns‑244778
Vajngerl Anica, Sladki vrh 11/d, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001891331, izdala UE Pesnica.
gnc‑244844
Vasović Aleksander, Sončna pot 27,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000059803, reg. št. 14418,
izdala UE Piran. gnd‑244943
Veras Roman, Petkova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002135918, reg. št. 155184, izdala UE
Ljubljana. gnc‑245144
Volarič Jasna, Svino 1/a, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001977470,
izdala UE Tolmin. gny‑244797
Vrbanič Stjepan, Nadgoriška cesta 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH
A do 50 km/h, št. S001917654, reg. št.
264468, izdala UE ljubljana. gni‑245113
Vrtačnik Marja, Krožna pot 58, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S002094101, reg. št. 23897, izdala UE
Ljubljana. gni‑245138
Vrtovec Blaž, Vodnikova cesta 130,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1947635, reg. št. 223090, izdala UE
Ljubljana. gnz‑245121
Zavrl Rok, Valburga 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h GH,
št. S 2093384, reg. št. 250554, izdala UE
Ljubljana. gnh‑244864
Zelič Ciril, Polzela 276, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,F,H, št.
S 001953907, reg. št. 31481, izdala UE
Celje. gno‑245107
Zorko Metka, Na zelenici 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000782971, reg. št. 13993, izdala UE
Cellje. gnn‑245108
Žavcar Danica, Pesnica 14/a, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1841403, izdala UE Pesnica. gnj‑245112
Železnik Angela, Kočice 2A, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 120391.
gny‑244872

Št.

Žnidarič Robert, Mala vas 10, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1470021, izdala UE Ptuj. gnc‑245069

Zavarovalne police preklicujejo
Demšar Stanislav, Hotovlja 31, Poljane
nad Škofjo Loko, zavarovalno polico, št.
905186, izdala zavarovalnica Slovenica.
gng‑245065
Martinčič Breda, Bazoviška ulica 42,
Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, št.
00242255, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gnl‑244760

Spričevala preklicujejo
Avrić Dijana, Pot na Rakovo jelšo 159,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Livada v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnk‑244886
Bečirević Zuhdija, Nad Mlini 64, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika in zaključno
spričevalo Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdano leta 1992. gnx‑244723
Bedenčič Martina, Resljeva cesta 21,
Ljubljana, spričevalo o poklicni maturi
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija
Ljubljana, izdano leta 2005. gnc‑245073
Blagonja Katja, Zavino 25/a, Branik,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Vene Pilon
Ajdovščina – gimnazija. gnt‑244827
Brvar Jože, Ulica bratov Učakar 42,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Centra
strokovnih šol v Ljubljani – avtoelektrika.
gnp‑244906
Bušič Gregor, Žlebe 13, Medvode,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani. gny‑245072
Dežman Borut, Trg svobode 13, Ravne
na Koroškem, indeks, št. 93510256, izdala
FERI Maribor – program elkektrotehnike.
gnh‑244764
Herman Darja, Dobrovnik 8, Dobrovnik
– Dobronak, spričevalo o zaključnem izpitu
trgovske šole, izdan na Ljudski univerzi
v Lendavi, št. 05/01, izdano leta 2001.
gnc‑244744
Herman Joško, Cesta 9. avgusta 58,
Zagorje ob Savi, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Trbovlje, izdano leta 1977/78.
gnr‑244729
Jakhel Miran, Cesta 4. julija 62, Krško,
spričevalo 3. in 4. letnika SŠ Krško, izdano
leta 1999 in 2000. gno‑244832
Jerant Tjaša, Kolarjeva 51, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Franceta
Bevka, izdano leta 2005. gny‑244726
Kadunc Matjaž, Celjska cesta 19, Vojnik,
spričevalo SGŠ – slikopleskar. gnh‑244914
Kordež Mirko, Markovo 2E, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ Domžale, izdano
leta 1973. gnd‑245043
Korelc Sonja, Tugomerjeva 16, Ljubljana,
indeks, št. 21015494, izdla FDV V Ljubljani.
gnw‑244724
Kos Sandi, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene,
ekonomske in geodetske šole v Ljubljani,
izdano leta 2005. gnr‑245029
Kosi Natalija, Borenci 36, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole – prodajalec, izdano leta
2000. gnp‑244756
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Kralj David, Moškričeva ulica 22,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Poljane.
gng‑244740
Kresnik Karel, Janževa gora 59A, Selnica
ob Dravi, spričevalo 2. letnika Srednje
gostinske šole Slovenj Gradec, izdano leta
1994/95. gnr‑244754
Lašič Žiga, Golnik 35, Golnik, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje mlekarske in
kmetijske šole Kranj, izdano leta 1997.
gno‑245057
Lesički
Grubič
Petra,
Jesenice
37/c, Jesenice na Dolenjskem, spričevalo
Gimnazije in ekonomske srednje šole
Brežice, izdano leta 1995. gnw‑244774
Levanič Maja, Zgornje Gameljne 36,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednja
šola za farmacijo, kozmrtiko in zdravstvo
v Ljubljani, izdano leta 2003/2004.
gni‑244763
Levičnik Barbara, Cirkulane 6, Cirkulane,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Ptuj, št. 40/99. gnx‑244823
Lužan Veronika, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, spričevalo 4. letnika in obvestilo
o uspehu za 5. letnik Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2004. gne‑244742
Malovrh Maša, Koroška cesta 8/a,
Velenje, indeks, št. 50040152, izdala
Teološka fakulteta v Ljubljani. gnt‑244777
Mavrič Fabian, Ulica Ivana Regenta 36,
Piran – Pirano, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje poklicne in strokovne šole
Bežigrad, izdano leta 1987. gnc‑244719
Mehlin Manca, Primičeva 20, Škofljica,
indeks, št. 30013730, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnb‑244720
Naneh Samira, Ulica heroja Marinclja 8,
Kočevje, preklic indeksa, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 95/2006. gnf‑244916
Obreza Lea, Zabočevo 22/a, Borovnica,
indeks, št. 09050178, izdala Fakulteta za
pomorstvo Portorož. gnj‑244912
Pasar Milka, Ulica Koroškega bataljona
3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1983.
gnv‑244750
Perhavec Petra, Vojkova 18, Vipava,
spričevalo SŠ Veno Pilon Ajdovščina, št. 3III-G/948, izdano leta 2006. gnf‑245066
Pintar Peter, Vrtnarija 1C, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Marjan Novak
Jovo, izdano leta 1983/84. gnn‑244908
Podboj Branko, Vilharjeva ulica 21, Pivka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Postojna, izdano leta 1994. gnr‑244829
Povše Špela, Ulica bratov Praprotnik 34,
Naklo, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj.
gny‑244772
Povše Špela, Ulica bratov Praprotnik 34,
Naklo, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj.
gnv‑244775
Reba Natalija, Loke 18, Straža,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Ljubljana, št. 708, izdano leta
1996. gnf‑244766
Robin Marjetka, Šentjanž 107, Šentjanž
pri Dravogradu, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole v Slovenj
Gradcu, izdano leta 1999. gnm‑244734
Rožič Janko, Stara Fužina 86, Bohinjsko
Jezero, spričevalo 3. letnika Poklicne
kovinarske in elektro šole Jesenice, izdano
leta 1981. gni‑245063
Rožič Janko, Stara Fužina 86, Bohinjsko
Jezero, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske in elektro šole Jesenice,
izdano leta 1981. gnj‑245062
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Rubič Miljenko, Katuni BB, Omiš,
diplomo GradbenO tehnične šole v Ljubljani.
gny‑244747
Simčič Lori, Brezje 3A, Hruševje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
prodajalce v Novi Gorici, izdano leta 1981,
izdano na ime Srebotnjak Lori. gnj‑244762
Sladoje Anže, Cesta v zgornji Log 61,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnd‑244993
Stupar Daliborka, Hrvatini 90, Ankaran
– Ankarano, spričevalo od 1 do 4. letnika
Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta
1995, 1997, 1998 in 1999. gnl‑244735
Šajn Andrej, Nova Sušica 16/b, Košana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Postojna – avtomehanik, izdano leta 1994.
gnk‑244736
Škvorc Petra, Sodinci 65, Velika
Nedelja, spričevalo letno in zaključno SŠCTrgovska šola Ptuj, izdano leta 2005/2006.
gns‑244728
Štefanič Iva, Kocenova 2, Celje,
spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije
Celje. gnm‑245084
Šuštar Petra, Sela pri Kamniku 8,
Kamnik, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano
leta 2000. gnh‑244739
Tasić Dragana, Prešernova 13, Nova
Gorica, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova
Gorica, izdano leta 1996, 1997 in 1998.
gnl‑245060
Tkavc Damir, Police 114, Gornja
Radgona, spričevalo o končani OŠ Gornja
Radgona. gnw‑244824
Tomc Stanislav, Črna vas 432, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tehničnih strok
Ljubljana – obdelovalec kovin, izdana leta
1986. gno‑244907
Vardjan Ajda, Mariborska ulica 24,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1981,
izdano na ime Vošnjak Ajda. gnu‑245076
Žgajnar Alja, Zadobrova 33, Škofja
vas, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
2004. gnm‑244738

Ostale listine preklicujejo
Abdić Meho, Orčeva Luka, Velika
Kladuša, potrdilo o opravljenem tečaju
zidarja Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdano leta 1990. gnu‑244751
Adriatic Slovenica d.d. Koper, veljavnost
sledečih zavarovalnih dokumentov: Z-3
(pobotnica) št. 00642213, zelena karta št.
1183667. Ob-35024/06
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, preklicuje:
police za premoženjsko zavarovanje
št. 108933, 115881, 115888; police za
stanovanjsko zavarovanje: 120771; police
za avtoodgovornost: od št. 915797–915800,
825888, 821860, 801959; bela polica:
317012, 317043; police za avtokasko:
96541, 96547, 105456; polica za živali:
od št. 8703–8704; police za nezgodno
zavarovanje:
od
št.
35288–35289;
pobotnice: 207460, 208720, od št. 141179–
141182, 177804, 212817, 185231, 156727,
od št. 46092–46100; dogovor o plačilu: od
št. 1624–1625, od št. 5967–5972, 11063,
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1947, 2000, 4874, 5070, 5308, 5314,
5322, 5365, 5752, 5117, 5121, 5124, 5441,
5444, 8468, 11239; zelene karte: 1324406,
1324001, 1257320, 593433, 619636,
1246595, 1295142, 603390, 1272552,
1273239, 1259002, 1245923, 1258960,
587593, 617460, 576020; vinkulacijska
potrdila: 38133, 34786; ZAT 209: 7499; ZAT
21: od št. 3424–3430. Ob-35161/06
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a, preklicuje:
polica odgovornosti, tip dok. O, št. 21120,
21121, 21122, 21123, 21124; polica
prevozniška odgovornost, tip dok. S-T-44, št.
2070014, 2070015; polica za zavarovanje
blaga med prevozom, tip dok. S-T-42, št.
1070014, 1070015, 1070016, 1070017,
1070018, 1070019, 1070020, 3070006,
3070007, 407001, 407002, 407003, 407004,
407005; prevozniška polica, tip dok. S-T-3-K,
št. 125, 126, 127, 1331, 1332, 1333, 1334,
1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341,
1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347,
1348, 1349, 1350, 0507004, 05070010,
05070011, 05070012, 05070013, 05070014,
05070015, 05070016, 05070017, 05070018,
05070019, 05070020, 0607004, 0607005;
polica za zavarovanje plovil, tip dok. 1-KOP,
št. 6138, 6139, 6140; polica za zavarovanje
plovil, tip dok. 1-KOP/04, št. 4341, 4342,
4343, 4344, 4345, 5401; mejno zavarovanje
avtomobilske odgovornosti, tip dok. 6-MOT,
št. 10058, 10090, 22426, 22427, 22428,
22429, 22430, 22431, 22432, 22433,
22434, 22435, 22436, 22437, 22438, 22439,
22440, 22441, 22442, 22443, 22444, 22445,
22446, 22447, 22448, 22449; avtomobilska
polica, tip dok. 2-AO-94, št. 12906; polica
za posevke, tip dok. TO-1, št. 7176, 7177,
7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184,
7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191,
7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198,
7199, 7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205,
7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212,
7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219,
7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226,
7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233,
7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240,
7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247,
7248, 7249, 7250, 7776, 7777, 7778, 7779,
7847; polica premoženjskega zavarovanja,
tip dok. IM/99, št. 370248, 370249, 370250.
Ob-35162/06
Anorev Apollonio, Kraljeva 17, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnt‑244727
Anzelj Alojz s.p., Repče 23, Trebnje,
licenco, št. 2246 za tovorno vozilo z reg. št.
NM A2 -599. gnc‑245044
Balent Aleksandra, Pod Strahom 46
C, Škofljica, študentsko izkaznico, št.
20970453, Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnw‑245074
Bohinc Matjaž, Kadilnikova 1, Ljubljana,
Preklic pilotske licence s št. 0000966, izdalo
Ministrstvo za promet. gnz‑244721
Bole Jožica, Pod gričem 32, Nova
Gorica, vozno karto, št. 6101, izdal Avrigo
Nova Gorica. gnn‑244833
Burič Bojan, V dolini 27, Ljubljana,
vozno karto, št. 1468, izdal Viator Ljubljana.
gnm‑244959
Cimerman Marko, Pupinova ulica 2,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 26202238,
Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnr‑244779
Crnobrnja Mladen, Prušnikova ulica 32,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 41030267,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnn‑244958

Cvijanović
Radojka,
Gradnikove
brigade 33, Nova Gorica, delovno knjižico.
gnz‑244821
Dejak Edvard, Oltavice 15, Ribnica,
delovno knjižico. gnb‑244770
Dejak Edvard, Otavice 15, Ribnica,
delovno knjižico. gny‑245022
Derviševič Esef, Stara cesta 1A, Vrhnika,
delovno knjižico. gnd‑244768
Dražil Mateja, Ilirska 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31210028,
Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnb‑245070
Erjavec Ivan, Prade, Cesta Ivana Starca
9, Koper – Capodistria, vpisni list za čoln, št.
3736-1-14/2006. gnm‑245059
Erjavec Ivan, Prade, Cesta Ivana
Starca 9, Koper – Capodistria, potrdilo o
opravljenem izpitu za upravljanje z radijsko
postajo, št. 26292-856/2004, izdana 20. 7.
2004. gnk‑245061
Fabbko Lino, Vojkova 14/b, Portorož
– Portorose, delovno knjižico – duplikat.
gnq‑244830
Fujs Majda, Lendavska 23, Murska
Sobota, 4 delnice CAVT Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod štev. 892.
gnu‑244826
Gamser Ivan, Gradiška 201, Pesnica
pri Mariboru, potrdilo o opravljenem izpitu
o strokovni usposobljenosti za trgovskega
poslovodjo, št. 899-9608/95 z dne24.1.1996.
gnq‑244730
Gantar Katja, Godovič 65, Godovič,
vozno karto, št. 0602012, izdal Avrigo d.d.
Nova Gorica. gno‑244732
Gazibegović Suad, Stara cesta 1A,
Vrhnika, delovno knjižico. gnk‑244765
Glogovac Marko s.p., Moćna 34, Pernica,
izvod licence skupnosti, št. 4447 za vozilo
z reg. št. MB E0-290, izdano pri Obrtni
zbornici Slovenije. gnb‑244745
Glogovac Marko s.p., Moćna 34, Pernica,
izvod nacionalne licence, št. 10227 za vozilo
z reg. št. MB E0-290, izdano pri Obrtni
zbornici Slovenije. gne‑244746
Hecher Jasmina, Opekarska ul. 10,
Brežice, delovno knjižico izdana na ime
Djordjević Jasmina. gnp‑244831
Hoivik Aleksandra, Podlubnik 162, Škofja
Loka, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo, izdano
leta 1983, na ime Pretnar Aleksandra.
gny‑244897
Hrvatin Peter, Partizanska 16/F, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
63050045, Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnp‑245081
Jerše Anja, Aškerčev trg 6, Laško,
študentsko izkaznico, št. 18061140, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnj‑245162
Južnič Gojmir Rudolf, Trška Gora
15/b, Novo mesto, certifikat za osnono
usposobljenost za delo na ladji, št.
VV000085, izdano 4. 4. 2006 pri Upravi za
pomorstvo. gnj‑244737
Kerč Sebastjan, Šaranovičeva cesta 42,
Domžale, delovno knjižico. gno‑245082
Koltaj Jože, Cvetkova 19, Murska
Sobota, preklicuje 4 delnice CATV Murska
Sobota d.d., vpisane v delniško knjigo pod
zaporedno št. 105. gnd‑244743
Korelc Sonja, Tugomerjeva 16, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21015494, izdala
FDV v Ljubljani. gnv‑244725
Koščak Frančišek, Rožna ulica 27,
Postojna, orožni list, št. PO 272, izdala UE
Postojna. gnk‑244761
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Kotar Denis, Gabrovka 8, Gabrovka,
dijaško izkaznico, izdala Srednja strojna
šola V Ljubljani. gnq‑244780
Kralj Marjan, Boginja vas 4A, Metlika,
delovno knjižico. gne‑244717
Kutoša Albina,
Lendavska
19/b,
Murska Sobota, 6 delnic CAVT Murska
Sobota, vpisane v delniško knjigo, št. 743.
gnv‑244825
Lanščak Janez, Cankarjeva 97, Murska
Sobota, preklicuje 16 delnic CATV Murska
Sobota, vpisane pod zaporedno št. 1459.
gnt‑244752
Levičnik Barbara, Cirkulane 6, Cirkulane,
delovno knjižico. gny‑244822
Meič Lucija, Brodarjeva 29, Celje,
delovno knjižico. gnl‑245010
Mulev Samanta, Izlake 52, Izlake,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija in
ekonomska srednja šola Trbovlje, leta 2004.
gnp‑244731
Novak Simon, Žeškova ulica 4, Kranj,
delovno knjižico. gnh‑245064
Obreza Lea, Zabočevo 22/a, Borovnica,
študentsko izkaznico, št. 09050178,
izdala Fakulteta za pomorstvo Portorož.
gni‑244913
Pečarič Danijel, Drašiči 33, Metlika,
delovno knjižico. gnx‑244773
Pižmont Nejc, Počakovo 27/b, Radeče,
delovno knjižico ser. št. A 515231, reg. št.
13997. gns‑245078
Premk Mija, Vodnikova cesta 129,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
01099454, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnp‑244781
Rabič Tina, Trg svobode 3, Bohinjska
Bistrica, delovno knjižico. gns‑244828
Reba Natalija, Loke 18, Straža, delovno
knjižico. gne‑244767
Rečnik Darja, Klokočovnik 28, Loče
pri Poljčanah, delovno knjižico, ser. št.
0141340, izdana 19. 7. 1989. gno‑244757
Rudman Darja, Groblje 50, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 98005090, izdala
Pedagoška fakulteta v Kopru. gnb‑245045
Serjun Sonja, Idrija pri Bači 22, Most
na Soči, preklicuje delovno knjižico št.
15530, izdana 3. 9. 2003 pri UE Tolmin.
gns‑244753
Slapšak Mojca, Telče 15, Tržišče,
študentsko izkaznico, št. 01005077,
Pedagoški
fakulteti
v
Ljubljani.
gne‑245042
TLS d.o.o., Trubarjeva 5, Laško, licenco,
št. GE002151/03619 za tovorno vozilo CE
F1 – 031. gnu‑244776
Tobias Simona, Šorlijeva ulica 39,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 23060552,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnt‑245031
TRADEŠPED ŠUSTER&ŠUSTER d.n.o.,
Vodruž 8/c, Šentjur, dovolilnico za Bolgarijo
100/53, št. 082154, dov. za Romunijo
642/53, št. 282615, 282616, dovolilnico za
Rusijo 643/09, št. 495865 in za Ukrajino
804/53, št. 579298, 579299 in 804/11, št.
696002. gnm‑244759

Št.

Vejnovič Goran, Milke Kerin 10, Krško,
študentsko izkaznico, št. 20200318, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnx‑244748
Vogrin Monika, Tbilisijska ulica 58,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd‑244718
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Zorko Ajda, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
32060126, izdala Naravoslovna tehnična
fakulteta – oblikovanje tekstili in oblačil.
gni‑244963

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Obvestila o oddaji natečaja
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Obvestila o vlogah za priznavanje označb
posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
Evidenca statutov sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Sodni register, vpisi po ZGD
Spremembe
Ljubljana
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Štampiljke preklicujejo
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo

9697
9697
9697
9698
9698
9713
9722
9730
9730
9732
9732
9733
9733
9741
9745
9757
9757
9758
9758
9758
9759
9767
9768
9778
9780
9780
9781
9781
9782
9782
9784
9784
9788
9788
9789
9790
9790
9790
9790
9790
9792
9792
9792
9793
9795
9797
9797
9798

Stran

9800 /

Št.

132 / 15. 12. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

NOVO
Tomaž Marušič

Slovensko smučarsko pravo
in varnost na smučiščih
Ilustracije: Miki Muster

Iz leta v leto narašča število nesreč na slovenskih smučiščih. V sezoni 2003/2004 so jih zabeležili 1294, minulo smučarsko sezono pa že 1608, od tega 90 odstotkov na urejenih smučarskih progah in dobrih
5 odstotkov na vstopnih in izstopnih mestih žičniških naprav.
»Mar je treba končati smučarski dan v bolnišnici in šele na sodišču zvedeti, kdo je odgovoren za škodo,
ki je bila prizadejana v smučarski nezgodi,« se v uvodu knjige Slovensko smučarsko pravo in varnost
na smučiščih sprašuje avtor Tomaž Marušič.
Po opisu zgodovine razvoja smučarskega prava, avtor največ pozornosti namenja komentiranju predpisov
o varnosti na smučiščih in na žičniških napravah. K posameznim členom veljavnih zakonov dodaja tudi sodno
prakso slovenskih in tujih sodišč, tako da knjiga ponuja celovit pregled vsega, kar je povezano s smučanjem.
Na koncu knjige so zbrani vsi veljavni predpisi na tem področju, knjigo za zaključuje Strokovni kodeks učiteljev
in trenerjev smučanja Slovenije.
Izdajatelj knjige, ki naj bi, kakor je v predgovoru zapisala nekdanja tekmovalka dr. Katarina Zajc, prispevala
k izboljšanju varnosti na naših smučiščih, je Smučarska zveza Slovenije, založnik pa Založba Uradni list.
Knjigo dopolnjujejo ilustracije Mikija Mustra k dobro znanim 10 pravilom FIS, namenjenim redu na smučiščih.
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