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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-36063/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,
kontaktna oseba: Nataša Čož, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76,
faks 01/478-69-58, elektronska pošta: natasa.coz@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.10.00.00-1, dodatni predmeti:
29.71.10.00-6, 33.11.10.00-1, 33.18.11.00-3,
33.16.21.00-4, 33.19.10.00-5.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava in montaža tehnološke in medicinske opreme za objekt nove Pediatrične
klinike Kliničnega centra Ljubljana – nakup na leasing.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 29. 12. 2006.
II.5) Drugi podatki:
Naročilo bo oddano po sklopih, ki tematsko obsegajo naslednjo opremo opredeljeno
v prilogah B:
– oprema kuhinje,
– oprema za sterilizacijo,
– radiološka oprema,
– oprema za dializo,
– operacijske luči in stativi.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.71.10.00-6.
2) Vrsta in obseg: oprema kuhinje nove
Pediatrične klinike Kliničnega centra Ljubljana.
4) Predvideni datum začetka: postopka
29. 12. 2006.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.10.00-5.
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2) Vrsta in obseg: oprema za sterilizacijo
za novo Pediatrično kliniko Kliničnega centra Ljubljana.
4) Predvideni datum začetka: postopka
29. 12. 2006.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.10.00-1.
2) Vrsta in obseg: radiološka oprema za
novo Pediatrično kliniko Kliničnega centra
Ljubljana.
4) Predvideni datum začetka: postopka
29. 12. 2006.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.11.00-3.
2) Vrsta in obseg: oprema za dializo za
novo Pediatrično kliniko Kliničnega centra
Ljubljana.
4) Predvideni datum začetka: postopka
29. 12. 2006.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.16.21.00-4.
2) Vrsta in obseg: operacijske luči in stativi za novo Pediatrično kliniko Kliničnega
centra Ljubljana.
4) Predvideni datum začetka: postopka
29. 12. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Ministrstvo za zdravje
Št. 430-520/2006/2
Ob-36110/06
I.1) Ime, naslovi 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.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks ++386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dokončanje tehnološke prenove centralnih evidenc informacijskega sistema upravnih notranjih zadev, št.
430-520/2006.
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II.1.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali
izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljub
ljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dokončanje tehnološke prenove centralnih evidenc informacijskega sistema upravnih notranjih
zadev, kot npr. prenova evidence osebnih izkaznic, prenova registra društev,
informatizacija registra ustanov in registra političnih strank, prenova evidence
orožnih listin, prenova evidence dovoljenj za eksplozive, varnostna shema za
e-gospodinjstvo, nadaljevanje prenove
podatkovnega skladišča, ter druge evidence s področja upravno notranjih zadev. Podrobnejši opis bo naveden v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 600,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.81.00.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 29. 12. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: gre za 1. fazo
javnega razpisa po omejenem postopku za
priznanje sposobnosti za obdobje 3 let.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mf/slov/index.htm
Okoljska
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve

Gradnje
Ob-36090/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
kontaktna oseba: Uroš Uranič, Kardeljeva
ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-92-431, faks 01/58-92-697, elektronska pošta: uros.uranic@ef.uni-lj.si, internetni naslov: www.ef.uni-lj.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ekonomska fakulteta, kontaktna oseba: dr. Branko Korže, Kardeljeva
ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-92-752, faks 01/58-92-698, elektronska pošta: branko.korze@ef.uni-lj.si, internetni naslov: www.ef.uni-lj.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba fasadne obloge na
objektih Ekonomske fakultete.
II.2) Kraj izvedbe: Ekonomska fakulteta,
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.41.00.00.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izvedba
fasadne obloge na objektih Ekonomske
fakultete.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 1,000.000 in 1,300.000 EUR.
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II.6) Predvideni datum začetka gradnje:
29. 12. 2006.
II.7) Predvideni datum zaključka: 15. 3.
2007.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-04/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta

Storitve
Ob-36213/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Jani Erklavec, Povšetova 6,

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
pri skupini 18 se lahko prijavitelj prijavi
na posamezno vrsto blaga.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 16-57/06

Blago
Ob-35675/06
Podaljšanje roka
za predložitev prijav
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: Medicinski pripomočkirazni, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
114-115 z dne 10. 11. 2006, Ob-31477/06
ter v Uradnem listu EU 2006/S 210-224780,
z dne 4. 11. 2006, se popravi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: do 4. 1. 2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 4. 1. 2007 do 13.
ure.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 01.4-92/7-06

Ob-36064/06
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo blaga živila in material za prehrano, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 128
z dne 8. 12. 2006, Ob-33901/06, se:
V oddelku IV.3.3) Rok za sprejemanje
ponudb ali prijav za sodelovanje, datum
»27. 12. 2006 do 9. ure« nadomesti z datumom »5. 1. 2007 do 9. ure«.
V oddelku IV.3.7.2) Datum, čas in kraj, se
datum »27. 12. 2006 ob 10. uri« nadomesti
z datumom »5. 1. 2007 ob 10. uri«.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj
Ob-36065/06
Popravek
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: Medicinski pripomočkirazni, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
114-115 z dne 10. 11. 2006, Ob-31477/06
ter v Uradnem listu EU 2006/S 210-224780,
z dne 4. 11. 2006, se popravi:

Ob-36073/06
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo blaga: sklop I: računalniški tomograf CT – 64 rezni, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 132 z dne 15. 12. 2006,
Ob-35107/06, se popravi točka IV.2), in sicer
v naslednjem:
IV.2) Merila za oddajo:
Besedilo v točki B1) se popravi tako, da
pravilno glasi:
1. cena 60%,
2. tehnične prednosti 32%,
3. stroškovna učinkovitost 8%.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-35631/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l., kontaktna oseba: Marino Buzleta, Ulica 15. maja
13, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-86-100,
faks 05/66-86-120, elektronska pošta: vodovod@rvk-jp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: vodovodni material –
duktil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
cevi, fazoni (spojniki) in armature.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ulica 15. maja 13, Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

1104 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-97-11,
477-96-00, faks 477-96-98, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 5/06.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.18.00-7.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izdelava razpisnih dokumentacij in delna
izvedba postopkov javnega naročanja
ter koordinacija vseh aktivnosti tekom
izvedbe postopkov javnega naročanja do
faze izbora izvajalcev v sklopu krovnega projekta RCERO na odlagališču Barje v Ljubljani. Ocenjena vrednost naročila
1,000.000 EUR.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji (za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike pa priglasitev na davčnem
uradu).
2. Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Dokazilo, 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.
4. Dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obveznosti dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali če je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki
Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik pravočasno poravnane svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 BON 2
– za pravne osebe, bilanca stanja in izkaz
poslovnega izida za zadnja tri leta za samostojne podjetnike posameznike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjave iz razpisne dokumentacije,
2. originalni tekst popisa blaga z vpisanimi cenami po enotni meri in vrednostjo ponudbenih del po posameznih postavkah,
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3. referenčna lista.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 1. 2007.
Cena: 15.000 SIT.
Valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na naročnikov TRR s št.
10100-0000055382 pri Banki Koper d.d.,
s pripisom Plačilo razpisne dokumentacije
– vodovodni material – duktil.
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 18. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija naročnika in pooblaščene osebe ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 1. 2007
ob 11. uri; Ulica 15. maja 13, 6000 Koper
(mala sejna soba).
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: 11. 12. 2006.
Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.
Št. 189
Ob-35645/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA Golnik, kontaktna oseba: Roman Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija,
tel. 04/256-94-41, faks 04/256-94-42, elektronska pošta: roman.potocnik@klinikagolnik.si, internetni naslov: www.klinika-golnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nabava RTG sistema za digitalizacijo s tehnologijo fosfornih plošč.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8 JN/2006 RTG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava RTG sistema za digitalizacijo
s tehnologijo fosfornih plošč, podprt s
PACS in RIS sistemom za odčitavanje,
shranjevanje, distribucijo in arhiviranje s
tem sistemom zajetih digitalnih slik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: KOPA Golnik, RTG oddelek.
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.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek predvidoma 19. 2. 2007
in/ali konec predvidoma do 30. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 120dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registracija dejavnosti, dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
nekaznovanje in ostale zahteve, ki izhajajo
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo plačanih davkih, potrdilo sodišča, da ni
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, vse ostalo
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2
obrazec, za fizične osebe napoved za odmero davka od dohodkov za preteklo leto
potrjeno s strani pristojne davčne uprave
in podatke bank kjer ima ponudnik odprte
poslovne račune o solventnosti za obdobje zadnjih 6 mesecev ter o stanju blokad
računov v zadnjih 6 mesecih (navedeno v
razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference za zadnji 2 leti pred
oddajo ponudbe, natančnejši opis in prospektni material ponujene opreme (navedeno v razpisni dokumentaciji).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. plačilne pogoje,
3. čas garancije,
4. reference,
5. ceno bruto ure servisiranja (cena v
kateri je zajeta ura dela, kilometrina, dnevnica).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 1. 2007.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 2. 2007
ob 12. uri; sejna soba na upravi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 12. 2006.
KOPA Golnik
Ob-35647/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Boris Čerle, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-336,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– borove vagonske podnice dim
18-36x5x300 cm – 670 m3 sklop A;
– smrekove vagonske podnice dim
18-36x4,8x300 cm – 150 m3 sklop B.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: različne
lokacije (centralne delavnice in delovišča).
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:
– 670 m3 borovih vagonskih podnic,
– 150 m3 smrekovih vagonskih podnic.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 30. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 10% vrednosti pogodbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 2. 2007.
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Cena: 5.000 SIT + 1.000 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun
št.
02923-0019346887
pri NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 25 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 2. 2007 do 13.
ure, v tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 5. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 2. 2007
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 011, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 200-9/06-4
Ob-35648/06
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: Milan Jurgec, univ.
dipl. inž. kem., spec. med. biokem. tel.
05/33-01-690),
– za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl. ekon. tel. 05/33-01-560,
– za
pravna
vprašanja:
Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica tel.
05/33-01-580, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-550, 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: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
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 ”regenti za hematološke
laboratorijske preiskave” (št.: 200-9/06).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava reagentov za hematološke laboratorijske
preiskave (ANL02A06) za obdobje šestintridest mesecev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Pad
lih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.10.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidene letne količine so razvidne iz razpisne
dokumentacije – opis predmeta naročilabaza artiklov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. je ekonomsko – finančno sposoben
za izvedbo javnega naročila in da njegovi
transakcijski računi v preteklih 6 mesecih
niso bili blokirani;
5. proti njemu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
6. je poravnal davke, prispevke in druge
obvezne dajatve, določene z zakonom;
7. razpolaga z kadrovskimi in tehničnimi
možnostmi za zagotavljanje dobave blaga;
8. mu v preteklih petih letih na katerikoli
način ni dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
9. zagotavlja 60 dnevni plačilni rok;
10. zagotavlja 24 uri dobavi rok.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Udeleženec mora za izpolnjevanje pogojev predložiti zahtevana dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra o veljavni
registraciji dejavnosti, ki je predmet razpisa
oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti, če ni vpisan v sodni register;
2. potrdilo Agencije RS za zdravila in
medicinske pripomočke o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov oziroma o vpisu v register dobaviteljev in vitro
diagnostičnih medicinskih pripomočkov-promet na debelo;
3.a) potrdilo Ministrstva za pravosodje
RS, da udeleženec ni bil pravnomočno obsojen; b) izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem (Obr. 6).
4. Obr. 6
5. Obr. 6
6. Obr. 6
7. Obr. 6 +Obr 7/I
8. Obr. 6
9. Obr.6
10. Obr. 6
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.

IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena vseh razpisanih artiklov (medicinskih pripomočkov).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 1. 2007 do
9. ure.
Cena: 6.000 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-reagenti za hematološke
laboratorijske preiskave- in navedbo številke
Uradnega lista RS«. Pri negotovinskem plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 1. 2007 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 5. 2. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 14-2/06
Ob-35649/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.,
kontaktna oseba: Marija Kočevar, dipl.
ekon., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-664, faks
07/30-61-665, elektronska pošta: komunala.komerciala@siol.net, internetni naslov:
www.komunala-crnomelj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JP Komunala Črnomelj d.o.o.,
kontaktna oseba: Anica Mihelič, Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel.
07/30-61-682.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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: 14-JN-03/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava plinskega olja in zelenega bencina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Črnomelj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A: plinsko olje D2 – 100.000 litrov,
– sklop B: bencin zeleni 95 – 15.000
litrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1
mio SIT, z veljavnostjo vsaj 30 dni od roka
za oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je najmanj 45 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja
pri ponudbi mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
2. 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,
3. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen (potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco),
4. da ima poravnane davke in prispevke
in druge dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi,
5. odločbo upravne enote oziroma drugega pristojnega organa o veljavnem dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
 registracija ponudnika pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež ((potrdilo
sodišča o registraciji ali davčnega urada, da
ni prenehal z opravljanjem dejavnosti) – (od
1.7.05 izda AJPES),
 potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije,
za ponudnika, ki ni vpisan v register pri
sodišču, zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni; (potrdilo izda sodišče)
 potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen (potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco)
 potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali če je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji; potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni;
 odločbo upravne enote oziroma drugega pristojnega organa o veljavnem dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 14-JN-03/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 1. 2007.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 12.000 SIT z DDV in
jo ponudniki lahko poravnajo pred prevzemom razpisne dokumentacije na blagajni Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. ali
na transakcisjki račun, št. 0243-0018415109
PRI NLB d.d. z navedbo predmeta javnega
naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 1. 2007 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje
pri odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 1.
2007 ob 8.30, sejna soba JP Komunala
Črnomelj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2006.
Javno podjetje Komunala Črnomelj
d.o.o.
Št. 2683
Ob-35810/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Holy, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-22-500, faks 01/58-22-550,
elektronska pošta: mail@lpp.si, internetni
naslov: www.lpp.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: JN 06/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: LPP d.o.o., Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.20.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.20.00.
2) Kratek opis: nakup pisarniškega materiala.
3) Obseg ali količina: sklop št. 1: pisarniški potrošni material: papir, zvezki, bloki, nalepke, kuverte, ovojnice, vrečke, registratorji, mape, pisala, diskete, CD plošče, stojala,
rokovniki, namizni koledarčki, ostali drobni
pisarniški material.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.20.00.
2) Kratek opis: nakup pisarniškega materiala.
3) Obseg ali količina: sklop št. 2: računalniški potrošni material: tonerji, črnila, trakovi
za tiskalnike.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop št. 1: pisarniški potrošni material:
papir, zvezki, bloki, nalepke, kuverte, ovojnice, vrečke, registratorji, mape, pisala, diskete, CD plošče, stojala, rokovniki, namizni
koledarčki, ostali drobni pisarniški material.
Sklop št. 2: računalniški potrošni material: tonerji, črnila, trakovi za tiskalnike.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi postopka bo moral ponudnik predložiti
bianco menico z menično izjavo za sklop št.
1 v višini 649.904 SIT oziroma 2.712 EUR in
za sklop št. 2 v višini 749.834 SIT oziroma
3.129 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: so navedeni 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: pogodba o skupnem nastopanju, ki jo podpišejo vsi sodelujoči izvajalci in
ki mora natančno opredeliti nosilca posla ter
naloge in odgovornost posameznih izvajalec
za izvedbo javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. da ima poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
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sedež: da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpis iz sodnega registra podjetij, za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
oziroma samostojni podjetniki priglasitveni
list pri DURS. Dokazilo mora izkazovati zadnje stanje ponudnika,
2. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
3. originalno potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika, da mu v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. originalno potrdilo, izdano s strani
Okrožnega sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. originalno potrdilo pristojne izpostave
DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudb, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s pred
pisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 1/P, samostojni podjetnik pa
BON 1/SP. Predložena dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni od datuma oddaje
ponudb,
2. podatki o solventnosti, izdani od banke, pri kateri ima ponudnik odprt TRR. Predloženo dokazilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je usposobljen
in sposoben izvesti predmet javnega naročila,
2. potrjeni obrazci referenc, iz katerih je
razvidno, da je v zadnjih petih letih s pisarniškim materialom oskrboval najmanj deset
pogodbenih partnerjev z letno vrednostjo
dobave za sklop št. 1 nad 5 mio SIT, za
sklop št. 2 nad 5 mio SIT,
3. izjava ponudnika, da ima stalne zaloge za več kot 10% razpisane ocenjene
količine pisarniškega materiala,
4. izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane letne količine za vse razpisane vrste pisarniškega materiala iz posameznega
sklopa,
5. izjava ponudnika, da za sklop št. 2
zagotavlja dobavo originalnih tonerjev za
tiskalnike,
6. izjava ponudnika, da zagotavlja kontrolo kakovosti pisarniškega materiala.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
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IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 06/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 1. 2007, vsak
delavnik med 8. in 12. uro; na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana,
v tajništvu, II. nadstropje, soba št. 211, Silva Papež.
Cena: 2.390 SIT oziroma 10 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 03100 1005605502 pri SKB
d.d. Ljubljana, z namenom nakazila »plačilo
razpisne dokumentacije za JN 06/06 – nakup pisarniškega materiala« ali na glavni
blagajni Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 1. 2007 do 12.
ure; na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski
potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje,
soba št. 211, Silva Papež.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 2. 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: do 2. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v I. fazi postopka ni predvidenega javnega odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 1. 2007
ob 12.30; Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, sejna soba v V. 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: 13. 12. 2006.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Št. 41405-00111/2005 0100 Ob-35817/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: mag. Boris Škerbinek, Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-203, faks 02/22-01-207, elektronska pošta: boris.škerbinek@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Pokrajinski muzej Maribor,
kontaktna oseba: Mirjana Koren, univ. dipl.
ing. arh., Grajska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-35-51, faks 02/252-77-77,
elektronska pošta: mirjana.koren@pmuzejmb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Pokrajinski muzej Maribor, kontaktna oseba: Danila Robič, Grajska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-35-51,
faks 02/252-77-77, elektronska pošta: danila.robic@pmuzej-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Maribor, vložišče soba 119, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija.

II.1) Opis: opremljanje razstave – projekt
Bastion.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža opreme za
razstavo projekta Bastion.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pokrajinski muzej Maribor, Bastija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 22. 12. 2006 do 25. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
bodo izvršena v roku 60 dni po situacijah,
kot je podrobneje definirano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 9. 1. 2007.
Cena: 20.000 SIT (DDV vključen v
ceno).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403, z namenom nakazila
Pristojbina
za
javni
razpis
00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
10. 1. 2007 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 1. 8. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2007
ob 11. uri; Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba 122.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2006.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava
Ob-35841/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba: Rudi
Benko, Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
+386/5/660-68-95, faks +386/5/660-63-05,
elektronska pošta: rudi.benko@sb-Izola.si,
internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Izola,
kontaktna oseba: Rudi Benko, univ. dipl.
ekon., Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/66-06-895, faks 05/66-06-580, elektronska pošta: rudi.benko@sb-izola.si, internetni
naslov: http://www.sb-izola.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Izola,
kontaktna oseba: tajništvo zavoda: Biserka Benedetti, dipl. org., Polje 35, 6310
Izola, Slovenija, tel. 05/66-06-306, faks
05/66-06-305, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Izola, kontaktna oseba: tajništvo
zavoda: Biserka Benedetti, dipl. org., Polje
35, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-06-306,
faks 05/66-06-305, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža kombiniranega laserja za oftalmološke aplikacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, Izola.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.43.61.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža laserja za oftalmološke aplikacije v ocenjeni vrednosti 11,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do trenutka, ko izbrani ponudnik sklene pogodbo z
naročnikom in mu izroči garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa
najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe izdano s strani banke.
2. Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 500.000
SIT.
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3. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 500.000 SIT.
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. Na statusnem področju:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Samostojni podjetnik mora predložiti potrdilo, da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred
sodiščem ali predmet sodne preiskave;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
2. Na
poslovnem
in
finančnem
področju:
– da ponudniku v zadnjih 12 mesecih
nihče od naročnikov ni odpovedal pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti;
– da ni izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih šestih
mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, večje
od ocenjene vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled, ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence. Samostojni podjetnik mora predložiti
priglasitveni list DURS,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, 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 (izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence), da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja. Samostojni podjetnik mora predložiti potrdilo,
da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave,
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni organ, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1 ali BON-1/P, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v zadnjem
mesecu pred oddajo ponudbe in iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov. Samostojni podjetnik mora
predložiti BON-1/SP in za vsak račun, ki ga
ima, boniteto poslovanja, ki ga zanj izdela
poslovna banka, iz katere mora biti razvid-
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no, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
obrazca ni imel blokiranih računov,
– izjava ponudnika, da mu v zadnjih 12
mesecih nihče od naročnikov ni odpovedal
pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika glede izpolnjevanja pogojev na poslovnem in finančnem
področju ter glede tehničnih in kadrovskih
zmogljivosti,
– seznam vodstvenega osebja in drugih strokovnih delavcev, vključno s stopnjo
izobrazbe in strokovnimi kvalifikacijami, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe,
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev, vključno s stopnjo izobrazbe, ki bodo odgovorni za nadzor
kakovosti.
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:
1. cena – 75 točk,
2. tehnične prednosti – 25 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 03/BR-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 1. 2007.
Cena: 9.600 SIT; 40,10 €.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo
na TRR 01100-6030277118 pri UJP Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 1. 2007
ob 14. uri, Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2006.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 909/06
Ob-35954/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije. Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, faks ++386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialne-
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ga sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za nakup žilnih endoprotez.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup žilnih endoprotez.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.45.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije: pogodba bo sklenjena za obdobje 12 mesecev z možnostjo
2x podaljšanja.
Če je znan, navedite začasni časovni
razpored za uporabo teh opcij: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Število možnih podaljšanj: 2.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe v višini 10%
končne ponudbene vrednosti, z vključenim
DDV. Nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo 90 dni od prejema
računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobno-
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sti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom:
Številka obvestila v UL: 2006/S
94-100393 z dne 18. 5. 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:
14. 2. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila št.:
01100-6030277894.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 200 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 2.
2007 ob 11.30; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Zainteresirani ponudniki imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 911/06
Ob-35955/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, faks ++386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III) Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo za nakup monitorjev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup monitorjev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe v višini 10%
končne ponudbene vrednosti, z vključenim
DDV. Nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo 90 dni od prejema
računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
12. 2. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
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Nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila, št.:
01100-6030277894.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 2. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 200 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 2.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Zainteresirani ponudniki imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-35971/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
Kranj, kontaktna oseba: Mihela Šifrer, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-28-00, faks 04/208-28-51, elektronska pošta: mihela.sifrer@bgp-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1JNVV/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: UZ
aparat za ginekologijo in porodništvo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: BGP Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost po
nudbe,
– garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v času
garancije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa,
– da ni v kazenskem postopku,
– da je registriran za upravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o plačilni sposobnosti,
– da je poravnal davke in prispevke.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 1. 2007.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: oziroma 25,04 €,
v ceno je vračunan DDV, nakazilo na račun
01100-6030277409.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2007 do 10.
ure; BGP 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: 90 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: 16. 1. 2007
ob 12. uri; BGP Kranj – knjižnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj
Ob-35995/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ekon.,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-262, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ekon., Prvomajska ulica 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/45-00-262,
faks 02/45-00-225, elektronska pošta: Zdenka.letonja@zzv-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, kontaktna oseba: Marjana Predan,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-253, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna
oseba: Marjana Predan, Prvomajska ulica 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/45-00-253,
faks 02/45-00-225, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava laboratorijskega materiala po
sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Prvomajska 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila 158,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 12. 2006 in/ali konec
28. 2. 2007.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 1. 2007.
Cena: 9.600 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: TRR številka
01100-6030926630.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 1. 2007 do osme
ure.
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 12. uri; Maribor, Prvomajska 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija – kontaktna
oseba Marjana Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si, tel. 02/45-00-253.
Javna naročila – kontaktna oseba: Zdenka Letonja, e-mail: zdenka.letonja@zzvmb.si, tel. 02/45-00-262.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-35997/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba: Aljoša Drešar, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.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-OM-11/2006-B-AD.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava sanitetnega in ostalega materiala
za lekarno Psihiatrične klinike Ljubljana
za obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana-Polje, Studenec 48.
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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: dobava
sanitetnega in ostalega materiala za lekarno Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje
treh let v ocenjeni vrednosti 35,000.000 SIT
letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
V drugi fazi postopka:
Bančna garancija za resnost v višini 8%
ponujene vrednosti, ki se izračuna na način
določen v razpisni dokumentaciji – veljavna
ves čas veljavnosti posamezne ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8% od ponudbene vrednosti, ki se izračuna na način določen v razpisni dokumentaciji – veljavna še
en dan po zadnjem dnevu posameznega
obdobja, za katerega bo ponudnik izbran
za dobavitelja.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev 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: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpis registracije družbe ponudnika pristojnega registrskega sodišča, ki sme biti
izdan največ 15 dni pred dnevom javnega
odpiranja ponudb.
Izjava oziroma potrdilo pristojnega sodišča, da zoper ponudnika ni začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ter
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe, ki sme biti izdana
največ 30 dni pred dnevom javnega odpiranja ponudb.
Izjava pristojnega organa, da ponudniku
v zadnji petih letih pred objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila.
Izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Izjava DURS, ki dokazuje, da ima ponudnik plačane vse davke, prispevke in druge
dajatve določene z zakonom, ki sme biti
izdana največ 30 dni pred dnevom javnega
odpiranja ponudb.
Izjava o nepovezanosti.
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Izjava, s katero ponudnik dovoljuje preverjanje podatkov pri ustreznih osebah in
da izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije.
Izjava ponudnika o posredovanju podatkov za preverjanje resničnosti navedb v ponudbi in da ni uvrščen na seznam oseb, ki
ne smejo poslovati z javnimi naročniki.
Izjava ponudnika, da so vsi podatki točni
in nezavajajoči.
Dovoljenje za opravljane dejavnosti.
Izjava o izpolnjevanju naročnikovih zahtev glede blaga.
Kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A oziroma izjave, kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik oziroma kandidat je za vsak
artikel oziroma sklop, ki ga prijavi v obrazcu
obr. D 02 in ki po Pravilniku o medicinskih
pripomočkih (Ur. l. RS, št. 71/03) šteje za
medicinski pripomoček, dolžan priložiti svoji
prijavi tudi fotokopijo dokazila (npr. tehnične specifikacije), da je artikel označen z
oznako CE skladno s 17. členom Pravilnika o medicinskih pripomočkih. Dokazila so
lahko tudi v tujem jeziku, ki velja kot uradni
jezik v EU. Ponudniki oziroma kandidati, ki
bodo prijavili artikle v poglavju F obrazca
obr. D 02 – Dezinfekcijska sredstva – morajo zagotavljati, da ponujeni artikli ustrezajo
zahtevam Zakona o kemikalijah (Ur. l. RS,
št. 36/99) in Pravilnika o dajanju biocidov
v promet. Naročnik si v ta namen pridržuje
pravico naknadno zahtevati od kandidatov
dokazila o izpolnjevanju pogojev omenjenih
predpisov. Ponudniki oziroma kandidati, ki
bodo prijavili artikle v poglavju B obrazca
obr. D 02 – Farmacevtske substance – morajo zagotavljati, da ponujene farmacevtske
substance ustrezajo pogojem oziroma zahtevam evropske farmakopeje (Ph. EUR.).
Naročnik bo v fazi ocenjevanja sposobnosti in ustreznosti prijavljenih artiklov oziroma sklopov od kandidatov lahko zahteval
predložitev vzorcev artiklov, ki so jih prijavili.
Kandidati so zato dolžni na pisni poziv naročnika v roku osmih delovnih dni od prejema poziva zahtevane vzorce dostaviti na
naslov naročnika. Naročnik lahko zahteva
dostavo vzorca za vsak razpisani artikel,
pri čemer pa ponudniki oziroma kandidati niso dolžni dostaviti vzorca za artikel, ki
ga je naročnik v preteklosti že uporabljal
– v tem primeru zadošča, da kandidat oziroma ponudnik predloži pisno dokazilo, iz
katerega izhaja, da je naročniku isti artikel v
preteklosti že dobavil: fotokopijo dobavnice
in prospekt ali deklaracijo oziroma drugo
ustrezajočo 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: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-OM-11/2006B-AD.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 1. 2007.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: takoj po pravnomočnosti obvestila o
priznanju sposobnosti po izvedeni prvi fazi
postopka.
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 v drugi fazi.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb v
drugi fazi postopka bo potekalo po terminu,
ki bo določen v vabilu k oddaji ponudb v drugi fazi, odpiranje prijav v prvi fazi ni javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: določeno v
drugi fazi; v Ljubljani, Studenec 48, Upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudba mora biti izročena naročniku
v izvirniku.
Ponudnik je dolžan obvezno priložiti tudi
disketo z vnešenimi zahtevanimi podatki
(Obr. D 02).
Večina razpisanih artiklov tvori samostojne sklope – po sistemu vsak artikel je svoj
sklop. V nekaterih primerih pa več artiklov
skupaj tvori en sklop, ki ga naročnik oddaja
kot samostojen sklop.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 2726/2006
Ob-35999/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-267, faks
+386/5/66-46-292, elektronska pošta: sibila.ludvik@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za Osnovno
šolo Ankaran.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ankaran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in montaža opreme za Osnovno šolo
Ankaran.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 1. 2007 in/ali konec
28. 8. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(8.1. točka razpisne dokumentacije), predložena v višini 8.300,00 EUR. Ponudniki
morajo navedene bančne garancije predložiti že v ponudbeni dokumentaciji; veljavnost
bančne garancije za resnost ponudbe je do
30. 3. 2007.
– Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (8.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva
tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta fiksno
določena. Veljavnost bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še
vsaj en dan po preteku roka za uspešno primopredajo del, to je predvidoma 1. 9. 2007.
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za dobavo opreme, kvaliteta in
količina, se mora temu ustrezno spremeniti
tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.
– Bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (8.3. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; dobavitelj jo predloži po dokončanju pogodbenih obveznosti, to je ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije
primopredaja ni opravljena. Garancija mora
pokrivati primere, če izvajalec v primeru
okvare ali v primeru kakršnega koli drugega
dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe ali
kvalitete predmeta pogodbe v garancijskem
roku, ni izvršil svoje obveznosti. Rok trajanja
garancije je za en dan daljši kot je garancijski rok, ki je določen v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik bo mesečne račune izplačal 60.
dan po prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
Pod točko 1: dokazilo o registraciji
Registracija ponudnika: za pravne osebe
redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni list davčnega urada.
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno),
Pod točko 2: dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti
Dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen,
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Pod točko 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco in izjava ponudnika
Potrdilo, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, izda Ministrstva za pravosodje, Oddelek za kazensko evidenco,
Župančičeva 3, Ljubljana.
4. če je bila ponudniku na katerikoli
način dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano s poslovanjem
naročnika (negativne reference),
Pod točko 4: izjava ponudnika
S tem pogojem bo naročnik ugotavljal
negativne reference vezane na izvedbo podobnih oziroma istovrstnih del pri naročniku
v tekočem in zadnjih treh letih. Negativne
reference bo dokazoval naročnik.
5. če ponudnik nima referenc,
6. poročilo pooblaščenega revizorja,
7. če ponudnik ne predloži izpolnjenih,
podpisanih in žigosanih izjav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference ponudnika:
Ponudnik mora predložiti reference:
a) da je bil v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen pri dobavi opreme dveh šol
(ne nujno javnega naročila), ki sta po vsebini podobna razpisanemu in v višini ena
najmanj 25,000.000 SIT in druga najmanj
10,000.000 SIT.
Iz potrdila mora izhajati, da je naročnik
ocenil izvedbo z oceno »zelo dobro« vsaj za
eno dobavo opreme šole (druga dobava je
lahko ocenjena z oceno »dobro«).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 411-173/2006.
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: na podračun
proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za nabavo opreme za
Osnovno šolo Ankaran 411-173/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 1. 2007 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 1. 2007
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-36002/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Župančičeva ul. 3, p.p. 644, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00,
v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta: mf.Razpisi@mf-rs.si, faks
+386/1/369-62-19.
Internetni naslov naročnika: http:/www.
gov.si/mf/slov/index.htm.
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Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumenta-cijo
(vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o)
področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: KOM – 12.2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno
naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup komunikacijske opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32570000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Spora-zum
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: nakup
strežniških desktop stikal – 6 kosov; nakup
centralnih stikal – 4 kosi; nadgradnja centralnega stikala in programske opreme za
nadzor.
Ocenjena vrednost brez DDV: 118.300
EUR.
ll.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: plačilni rok za dobavljeno
opremo je 30. dan po prejemu računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
izpisek iz sodne evidence o registraciji
ponudnika; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco; potrdilo, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: letni
računovodski dokazi, bonitetne informacije.
lll.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so pot-rebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
reference ponudnika; navedba oseb ponudnika, ki bodo vključene v izvedbo naročila z
izobrazbeno in strokovno kvalifi-kacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. tehnične karakteristike opreme 50
2. finančne in kadrovske zmožnosti
ponudnika
20
3. komercialni pogoji
20
4. vzdrževanje
10
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: 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:
14. 1. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljav-nost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 1.
2007 ob 14. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska ko-misija, p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 12. 2006.
Ministrstvo za finance
Ob-36003/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Župančičeva ul. 3, p.p. 644, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00,
v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta: mf.Razpisi@mf-rs.si, faks
+386/1/369-62-19.
Internetni
naslov
naročnika:
http:/www.gov.si/mf/slov/index.htm.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumenta-cijo
(vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o)
področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Klime 2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
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Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup dveh klimatskih sistemov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29231200.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Spora-zum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 66.760
EUR.
ll.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
pla-čilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne
določbe, ki to urejajo: plačilni rok za dobavljeno opremo je 30. dan po prejemu
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
izpisek iz sodne evidence o registraciji ponudnika; potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidence;
potrdilo, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: letni
računovodski dokazi, bonitetne informacije.
lll.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: reference ponudnika; navedba oseb ponudnika,
ki bodo vključene v izvedbo naročila z izobrazbeno in strokovno kvalifikacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejsa ponudba glede na:
spodaj navedena merila:
Merila
1. tehnične karakteristike
opreme
2. vzdrževanje
3. finančne in kadrovske
sposobnosti

Ponderiranje
50
30
20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
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:
21. 1. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljav-nost
ponudbe: do 24. 2. 2007.

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 1.
2007 ob 14. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska ko-misija, p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 12. 2006.
Ministrstvo za finance
Ob-36084/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Marko Martinuzzi, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/521-37-57, faks 02/521-37-40, elektronska pošta: mskom.uprava@siol.net, internetni naslov: www.komunalams.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunala javno podjetje
d.o.o., kontaktna oseba: Marko Martinuzzi,
Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/521-37-00, faks 02/521-37-40,
elektronska pošta: mskom.uprava@siol.net,
internetni naslov: www.komunalams.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunala javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Marko Martinuzzi, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/521-37-00, faks 02/521-37-40,
elektronska pošta: mskom.uprava@siol.net,
internetni naslov: www.komunalams.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunala javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Marko Martinuzzi, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/521-37-00, faks 02/521-37-40, elektronska pošta: mskom.uprava@siol.net, internetni naslov: www.komunalams.si.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-002/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
Javnega podjetja Komunala d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
2.453.827 kWh električne energije za čas
trajanja pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 2. 2007, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika št. 02340-0011260725, namen: za razpisno dokumentacijo – dobava
električne energije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 2. 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: do 4. 5. 2007
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno, zakoniti zastopniki ponudnikov ali njihovi
predstavniki s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika na odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 2. 2007
ob 13. uri; Komunala javno podjetje d.o.o.,
Kopališka 2, Murska Sobota, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2006.
Komunala javno podjetje d.o.o.
Ob-36104/06
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: Marija Puhek, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-100, faks 07/33-23-097, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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: 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: 16-124/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
hemodializni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
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 (vključno z vsemi sklopi in opcijami, če je potrebno)
Predmet javnega naročila: hemodializni
material:
Sklop 1. dializatorji
Sklop 2. sistemi za hemodializo
Sklop 3. koncentrati za hemodializo
Sklop 4. igle za hemodializo
Sklop 5. set za hemodializo
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Sklop 6. dezinfekcijska sredstva za hemodializo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti brez DDV.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90 dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi
blaga.
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. Izjava prijavitelja, 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.
3. Potrdilo sodišča, da proti prijavitelju
ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.
Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav.
4. Izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
1. 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 prijav.
2. Izjava, da zagotavlja 90 dnevni plačilni
rok od datuma uradnega prejema računa, ki
bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
1 Izjava, da ponujeno blago izpolnjuje
vse strokovne zahteve naročnika, navedene
v seznamu razpisanega blaga in razpisni
dokumentaciji.
2. Izjava, da ima za ponujene artikle priložen prospektni material ali lasten opis, ki
izkazuje skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami.
3. Izjava, da bo v roku 6-dni predložil
vzorce ponujenega blaga, v primeru, da jih
bo naročnik zahteval.
4. Izjava, da zagotavlja 48 urni dobavni
rok.
5. Izjava, da zagotavlja letne razpisane
količine blaga, na katerega se prijavlja.
6. Izjava, da zagotavlja dostavo blaga
ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene.
7. Izjava, da bo v drugi fazi postopka
predložil zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2007.
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Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro, ali po pošti, ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/33-21-095. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri upravi RS
za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic
na številko 16-124/ 06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 1. 2007 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 14. 2. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvidoma
26. 3. 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: 15. 12. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Gradnje
Št. 2.3.-3199/06

Ob-36105/06

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Naročnik Holding Slovenske železnice
d.o.o. na podlagi petega odstavka 25. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04) objavlja obvestilo o podaljšanju roka
za predložitev ponudb za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za gradnjo komunikacijske infrastrukture za potrebe Holdinga Slovenske železnice, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 100 z dne 29. 9. 2006,
Ob-26953/06 in v Uradnem listu RS, št. 112
z dne 3. 11. 2006, Ob-30868/06.
Spremeni se naslednja točka tako, da se
pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 1. 2007 do 9. ure.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2007
ob 10. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, steklena dvorana.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-35643/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sanacija plazu »Davča« na cesti
RT-912/7302 Zali Log–Davča v km 7,750
in odsek 7350 Davča–Novaki v km 0,0.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 7302 RT-912 Zali
log–Davča.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 20. 4. 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
– Transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu).
– Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila).
– Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju).
– Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika).
– Reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu).
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 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: 11. 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: 11. 1. 2007
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
127,900.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 351-2/2003
Ob-35981/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Grosuplje, kontaktna oseba: Mirjam
Pavšek, dipl. inž. grad., Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 78-88-750,
faks 78-88-764, elektronska pošta: obcina.grosuplje@ob.grosuplje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 06/003.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
novogradnja – izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za podružnično
osnovno šolo in telovadnico v Žalni pri
Grosupljem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Žalna pri Grosupljem.
Šifra NUTS: SI 00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: natančen obseg razpisanih del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančne garancije za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo del in bančna
garancija za odpravo napak v garancijski
dobi. Podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
financiranja in plačil so razvidni iz razpisne
dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (Ur. l. RS. UPB št. 102/04).
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351 - 2/2003.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 1. 2007.
Cena: 37,000.000 SIT oziroma 154,40
EUR.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije ponudniki poravnajo na račun št. 01232-0100001923 00-1200-1021
za POŠ Žalna.
Razpisno dokumentacijo ponudniki prevzamejo na sedežu Občine Grosuplje z dokazilom o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno. Predstavniki ponudnikov se na odpiranju ponudb izkažejo s pooblastilom za
zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 1. 2007
ob 10. uri, Občina Grosuplje, Taborska cesta
2 - sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Občina Grosuplje
Ob-35998/06
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.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 5_2006/07-JN-FK.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
novogradnja in rekonstrukcija objektov
na lokaciji Pohorski dvor za zagotovitev
prostorskih potreb Fakultete za kmetijstvo UM.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pohorski dvor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: novogradnja in rekonstrukcija objektov na lokaciji
Pohorski dvor za zagotovitev prostorskih potreb Fakultete za kmetijstvo UM.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: najkasneje oktober 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani
pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora), v 60 dneh od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij in v skladu
z dinamiko plačil,
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani pooblaščenega
zastopnika naročnika (nadzora), po primopredaji del, predaji bančne garancije oziroma garancije zavarovalnice za garancijsko
dobo, v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba, iz katere je razvidno, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek 42.
člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2004 in v letu 2005
(ločeno za vsako leto) so bili najmanj za
50% večji od ponudbene vrednosti za izvedbo naročila po tem razpisu.
Dokazila:
– Pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji predložijo:
obrazca BON-1 in BON-2, izvleček iz
bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida
za leto 2004 in 2005 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune. Dokazila oziroma
potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
– Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo:
podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto 2004 in 2005 (iz davčne napovedi za leto 2004), ki jih potrdi DURS ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
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računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega. Dokazila oziroma
potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
– Mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi v skladu z Odredbo o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov. Mnenje ne sme biti starejše od 15
dni.
– 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.1. razpisne dokumentacije. Podatki o poslovni
uspešnosti morajo biti potrjeni, potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb, prav tako ne dokazila o
stanju na poslovnih bančnih računih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
Ponudnik ima ustrezne reference s
področja gradnje objektov visoke gradnje
v zadnjih 3 letih, kar je dokazal s potrdili
naročnikov, in sicer zgradil je vsaj 2 objekta
visokih gradenj, v vrednosti min 1 Mrd 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 1
mrd SIT (z DDV).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 128/06,
Ob-34572/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče vključno do 22. 1.
2007.
Cena razpisne dokumentacije: 50.000
SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun Univerze v Mariboru, odprtem pri UJP Slovenska Bistrica št.
01100-6030709059, pred prevzemom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti na naslovu Univerza
v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (mag. Suzana Tratenšek) ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
22. 1. 2007 do 10. ure, na naslovu Univerza
v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
– vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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 pisnim pooblastilom.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 1. 2007
ob 12. uri; Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Univerza v Mariboru
Ob-36016/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo in Javne naprave d.o.o.,
kontaktni osebi: Milka Leskošek, Meta Širca,
Teharska c. 49, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javne naprave javno podjetje d.o.o., kontaktni osebi: Milka Leskošek in Meta Širca, Teharska cesta 49, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javne naprave javno podjetje
d.o.o., tajništvo, Teharska cesta 49, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javne
naprave javno podjetje d.o.o., tajništvo, Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-05/06-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dograditev male plinske elektrarne na
odlagališču v Celju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odlagališče Bukovžlak
– Teharje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dograditev male plinske elektrarne na odlagališču
v Celju.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v vrednosti 12,000.000 SIT in veljavnostjo do 23. 4.
2007.
Izjava garanta, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdal garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z vključenim davkom
na dodano vrednost.
Izjava garanta, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdal garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim davkom na
dodano vrednost.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudbena cena je fiksna za ves čas izvedbe,
obračun po dejanskih količinah, račun je
plačljiv v roku 60 do 90 dni po izstavitvi
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponud
nika storitev ter podatki in formalnosti, ki
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so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa;
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku 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;
– poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države RS;
– zoper ponudnikove vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za
kazniva dejanja, ki so povezana z njihovim
poslovanjem;
– ekonomska in finančna sposobnost;
– reference ponudnika na razpisanem
področju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpis iz sodnega registra, izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanju vodstvenih delavcev ter potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, potrdilo, da ponudnik ni v
postopku stečaja ali likvidacije, potrdilo o
poravnanih davkih in prispevkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, obrazec Bon 1 in
Bon 2, poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: referenčna potrdila za izvedbo
del, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v zadnjih petih letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-054/06-G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 1. 2007.
Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek 50.000
SIT (DDV je že vključen) je potrebno nakazati na transakcijski račun Javnih naprav, d.o.o. Teharska c. 49, 3000 Celje, št.
06000-0141787818 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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 23. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 1. 2007
ob 11.30.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo in Javne naprave d.o.o.
Ob-36028/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za obvoznico Črnomelj
– 1. etapa – 2. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1152 cesta R1-218
Črnomelj.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 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,
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storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
– Transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu).
– Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila).
– Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju).
– Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika).
– Reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu).
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
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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 24. 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: 24. 1. 2007 do 9. 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: 24. 1. 2007
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
713,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 4305-72/2006
Ob-36094/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica
5, SI-2000 Maribor, Slovenija, v roke: Maksimiljan Dolinšek, tel. +386/2/234-14-60,
e-pošta: maksimiljan.dolinsek@azp.si, faks
+386/2/234-14-52.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.azp.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkIjučno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: promet.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem
železniškem omrežju.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: slovensko železniško omrežje.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave
Sklop 1
Izvedba daljinskega vodenja elektronapajalnih postaj zajema zamenjavo in
vgradnjo opreme v obstoječe elektronapajalne postaje za potrebe daljinskega
vodenja, dobavo ter vgradnjo krmilnih
omar lokalnega vodenja stikal voznega
omrežja in opreme v regionalne centre
vodenja, ki je potrebna za daljinsko vodenje elektronapajalnih postaj iz centrov
vodenja. V centrih vodenja je potrebno
predhodno urediti prostore za namestitev
opreme. Poleg tega bo zaradi predvidenega obratovanja objektov brez strokovnega osebja potrebno izvesti ustrezno
požarno in protivlomno alarmiranje ter
video nadzor.
Sklop 3
Za potrebe izvedbe telekomunikacijskih prenosnih sistemov bo potrebno
vgraditi multipleksno opremo z vsemi
potrebnimi telekomunikacijskimi vmesniki na lokacijah elektronapajalnih postaj, telekomunikacijskih prostorih na izbranih postajah in v regionalnih centrih
(Ljubljana, Maribor, Postojna), vgraditi
optične sisteme prenosa za povezavo
elektronapajalnih postaj s telekomunikacijsko opremo na postajah po novo
položenih optičnih kablih, vgraditi celotno telekomunikacijsko omrežje z vsemi
spremembami v kapacitetah prenosa na
relaciji elektronapajalnih postaj – regionalni center vodenja, razširiti obstoječo
telekomunikacijsko opremo na postajah
preko katerih se optične povezave elektronapajalnih postaj vključujejo v telekomunikacijsko omrežje, nadgraditi in
rekonfigurirati prometne telekomunikacijske sisteme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Zamenjava opreme in daljinsko
vodenje elektronapajalnih postaj ter stikal
voznega omrežja
1) Kratek opis: za napajanje voznega
omrežja 3000 V enosmerne napetosti skrbi
17 elektronapajalnih postaj. Izvedba daljinskega vodenja elektronapajalnih postaj zajema zamenjavo in vgradnjo opreme v obstoječe elektronapajalne postaje za potrebe
daljinskega vodenja, dobavo ter vgradnjo
krmilnih omar lokalnega vodenja stikal voznega omrežja in opreme v regionalne centre
vodenja, ki je potrebna za daljinsko vodenje
elektronapajalnih postaj iz centrov vodenja.
V centrih vodenja je potrebno predhodno
urediti prostore za namestitev opreme. Poleg tega bo zaradi predvidenega obratovanja
objektov brez strokovnega osebja potrebno
izvesti ustrezno požarno in protivlomno alarmiranje ter video nadzor.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00.
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3) Količina ali obseg: za napajanje voznega omrežja 3000 V enosmerne napetosti
skrbi 17 elektronapajalnih postaj. Izvedba
daljinskega vodenja elektronapajalnih postaj
zajema zamenjavo in vgradnjo opreme v obstoječe elektronapajalne postaje za potrebe
daljinskega vodenja, dobavo ter vgradnjo
krmilnih omar lokalnega vodenja stikal voznega omrežja in opreme v regionalne centre
vodenja, ki je potrebna za daljinsko vodenje
elektronapajalnih postaj iz centrov vodenja.
V centrih vodenja je potrebno predhodno
urediti prostore za namestitev opreme. Poleg tega bo zaradi predvidenega obratovanja
objektov brez strokovnega osebja potrebno
izvesti ustrezno požarno in protivlomno alarmiranje ter video nadzor.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 30. 3.
2007, zaključek 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: sklop
št. 1 je tehnološko zaključena celota in zato
razpisan kot samostojni sklop v okviru celotnega projekta.
Sklop št. 3
Naslov: izvedba telekomunikacijskih
prenosnih sistemov za potrebe daljinskega
vodenja
1) Kratek opis: za potrebe izvedbe telekomunikacijskih prenosnih sistemov bo potrebno vgraditi multipleksno opremo z vsemi
potrebnimi telekomunikacijskimi vmesniki na
lokacijah elektronapajalnih postaj, telekomunikacijskih prostorih na izbranih postajah in
v regionalnih centrih (Ljubljana, Maribor, Postojna), vgraditi optične sisteme prenosa za
povezavo elektronapajalnih postaj s telekomunikacijsko opremo na postajah po novo
položenih optičnih kablih, vgraditi celotno
telekomunikacijsko omrežje z vsemi spremembami v kapacitetah prenosa na relaciji
elektronapajalnih postaj – regionalni center
vodenja, razširiti obstoječo telekomunikacijsko opremo na postajah preko katerih se
optične povezave elektronapajalnih postaj
vključujejo v telekomunikacijsko omrežje,
nadgraditi in rekonfigurirati prometne telekomunikacijske sisteme.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00.
3) Količina ali obseg: za potrebe izvedbe telekomunikacijskih prenosnih sistemov
bo potrebno vgraditi multipleksno opremo z
vsemi potrebnimi telekomunikacijskimi vmesniki na lokacijah elektronapajalnih postaj,
telekomunikacijskih prostorih na izbranih
postajah in v regionalnih centrih (Ljubljana,
Maribor, Postojna), vgraditi optične sisteme
prenosa za povezavo elektronapajalnih postaj s telekomunikacijsko opremo na postajah po novo položenih optičnih kablih, vgraditi celotno telekomunikacijsko omrežje z
vsemi spremembami v kapacitetah prenosa
na relaciji elektronapajalnih postaj – regionalni center vodenja, razširiti obstoječo telekomunikacijsko opremo na postajah preko
katerih se optične povezave elektronapajalnih postaj vključujejo v telekomunikacijsko
omrežje, nadgraditi in rekonfigurirati prometne telekomunikacijske sisteme.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 30. 3.
2007, zaključek 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: sklop
št. 3 je tehnološko zaključena celota in je
zato razpisan kot samostojni sklop v okviru
celotnega projekta.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajalec bo dobavil in vgradil elektrotehnično in
strojno opremo, izdelal projektno dokumentacijo, izvedel vključitev v testno obratovanje do zaključka vseh del, izvedel tehnične
preglede, pridobil dovoljenje za vgradnjo in
uporabno dovoljenje.
Ocenjena vrednost brez DDV: med
15,960.000 in 17,328.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 30. 3. 2007, zaključek 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe mora biti
v višini najmanj deset odstotkov (10%) vrednosti ponudbe brez davka na dodano vrednost (DDV). Garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 120 dni od roka za
oddajo ponudb.
Garancijo za dobro izvedbo del mora
uspešen ponudnik priskrbeti v roku 10 dni
po podpisu pogodbe, skupaj z dvema lastnima bianco menicama s pooblastilom za
izpolnitev, kot zavarovanje plačil podizvajalcem. Garancija za dobro izvedbo del predstavlja 10% pogodbene vrednosti z davkom
na dodano vrednost (DDV).
Garancija za zadržan znesek denarja zagotavlja kritje v znesku druge polovice zadržanega denarja, ki se zadrži za popravilo
napak, ki nastanejo v pogodbenem obdobju
in za izvedbo preostalih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Plačilo vmesne situacije bo izvedeno 60.
dan ko inženir prejme situacijo in jo tudi
potrdi.
Plačilo končne situacije 60. dan ko naročnik prejme potrdilo o dokončanju.
Plačilo prve polovice zadržanega zneska
se izvede, ko inženir potrdi, da so bili izvedeni vsi preizkusi ob dokončanju. Plačilo se
izvede 60. dan.
Plačilo druge polovice zadržanega zneska se izvede 60. dan po inženirjevi izdaji
potrdila o prevzemu za vsa dela.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži
skupina ponudnikov, ki je lahko formirana
kot konzorcij. V ponudbi mora biti priložen
pravni akt o obveznostih in odgovornostih
članov konzorcija.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet tega naročila, če je na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno oziroma izjavo, da ima ponudnik zagotovljene
vse pogoje za trajno izvajanje dejavnosti v
RS v skladu z veljavno zakonodajo zlasti
Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom od dobička pravnih oseb;
– 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, steča-

ja 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.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi;
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti;
– letni promet ponudnika (samostojno
podjetje ali ponudniki v skupnem nastopu/konzorciju) v letih 2003, 2004 in 2005 je
bil najmanj 50% ponudbene vrednosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Samostojni ponudnik/skupni nastop/konzorcija je izvedel:
za Sklop 1:
– najmanj 5 projektov, primerljivih (po naravi in kompleksnosti) razpisanim delom v
zadnjih v 10 letih.
za Sklop 3:
– najmanj 3 projekte, primerljive (po naravi in kompleksnosti) razpisanim delom v
zadnjih 7 letih.
Projektanti ponudnika (samostojno podjetje ali podjetja v skupnem nastopu/konzorciju) morajo imeti izkušnje pri projektiranju:
za Sklop 1
– vsaj 5 projektov podobnih (po naravi in
kompleksnosti) razpisanim delom v zadnjih
v 10 letih.
Sklop 3
– vsaj 3 projekte podobne (po naravi in
kompleksnosti) razpisanim delom v zadnjih
7 letih.
Ponudnikovo (samostojno podjetje ali
ponudniki v skupnem nastopu/konzorciju) vodilno osebje, ki bo delalo na projektu
mora zajemati vsaj:
za Sklop 1:
– vodjo projekta z najmanj 7 leti delovnih
izkušenj kot vodja projekta, odgovorni projektant ali odgovorni vodja del na ustreznem
področju del;
– vodjo del z najmanj 5 let delovnih izkušenj kot vodja projekta, odgovorni projektant ali odgovorni vodja del na ustreznem
področju del;
– odgovornega vodjo za elektroenergetske naprave z najmanj 5 let delovnih izkušenj na ustreznem položaju in področju
del;
– odgovornega vodjo za naprave daljinskega vodenja z najmanj 5 let delovnih izkušenj na ustreznem položaju in področju
del;
– odgovornega vodjo projekta za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije z
najmanj 7 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja projekta ali odgovorni projektant;
– odgovornega projektanta (1) z najmanj
7 leti delovnih izkušenj na tem položaju s
področja gradnje ali modernizacije daljinskega vodenja objektov za transformacijo
in/ali razdelitev električne energije za elek-
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trično vleko ali podobnih objektov v elektroenergetiki napetosti najmanj 10 kV;
– odgovornega projektanta (2) z najmanj
7 leti delovnih izkušenj na tem položaju in
s področja daljinskega vodenja objektov
za transformacijo in/ali razdelitev električne energije za električno vleko ali podobnih
objektov v elektroenergetiki napetosti najmanj 10 kV;
za Sklop 3:
– vodjo projekta z najmanj 7 let delovnih
izkušenj kot vodja projekta, odgovorni projektant ali odgovorni vodja del na ustreznem
področju del;
– vodjo del z najmanj 5 let delovnih izkušenj kot vodja projekta, odgovorni projektant ali odgovorni vodja del na ustreznem
področju del;
– odgovornega vodjo za telekomunikacijske naprave z najmanj 5 let delovnih izkušenj na ustreznem položaju in področju del
prenosnih sistemov;
– odgovornega vodjo za telekomunikacijske naprave z najmanj 5 let delovnih
izkušenj na ustreznem položaju in področju del za izvedbo kabelske kanalizacije in
polaganje optičnih kablov med ENP in TK
prostori;
– odgovornega vodjo projekta za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije z
najmanj 7 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja projekta ali odgovorni projektant;
– odgovornega projektanta (1) z najmanj
7 leti delovnih izkušenj na tem položaju in
s področja gradnje ali modernizacije telekomunikacijskih omrežij – prenosnih sistemov;
– odgovornega projektanta (2) z najmanj
7 leti delovnih izkušenj na tem položaju in s
področja del za izvedbo kabelske kanalizacije in polaganja optičnih kablov.
Ponudnikovo (samostojno podjetje ali
ponudniki v skupnem nastopu/konzorciju)
mora razpolagati s opremo najmanj za:
Sklop 1
– merilno in preizkusno opremo za kontrolo kvalitete izvedbe montažnih del elektroenergetskih naprav,
– strojno in programsko opremo za izvedbo in kontrolo kvalitete izvedbe daljinskega vodenja.
Sklop 3
– merilno in preizkusno opremo za kontrolo kvalitete izvedbe montažnih del telekomunikacijskih naprav.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1 in 14/05) in
Zakon o varnosti v železniškem prometu
(Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1).
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 PT
002.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S206-219185 z dne 27. 10. 2006; Ur.
l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
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dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 20. 2. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 23.964 SIT oziroma 100 EUR.
Dokumentacija se plačuje na TTR
Javna agencija za železniški promet RS,
0100-6000002642 UJP Slovenska Bistrica.
Za odkupe iz tujine je potrebno izpolniti:
IBAN SI56011006000002642, Swift Code:
BSLJSI2X.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 2. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 2.
2007 ob 11. uri; Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; osebe s pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Odločba Komisije evropskih skupnosti z dne 21. 12. 2005 o odobritvi pomoči iz
Kohezijskega sklada za projekt Daljinsko
upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem
omrežju v Republiki Sloveniji, 2005 SI 16
C PT 002.
VI.3) Dodatne informacije: javno naročilo projekta Daljinsko upravljanje sistema
stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju, ki zajema pet
sklopov se objavlja v dveh obvestilih o naročilu. Predmet tega obvestila o naročilu sta
sklopa 1 in sklop 3.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, SI-2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: azp-info@azp.si, tel. +386/2/231-427,
internetni naslov: http://www.azp.si, faks
+386/2/231-453.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakon o reviziji
postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB
3, Ur. l. RS, št. 95/05).
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:
15. 12. 2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Storitve
Ob-35632/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Postojna, kontaktna
oseba: Jelka Verbič, Vilharjeva ulica 14, 6230
Postojna, Slovenija, tel. 05/720-45-70, faks
05/720-45-69, elektronska pošta: info@vdcpostojna.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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz uporabnikov Varstveno delovnega centra Postojna in enote Cerknica od
kraja bivanja uporabnikov do enote in
nazaj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: občine: Postojna, Pivka,
Cerknica, Bloke in Loška dolina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: prevoz uporabnikov Varstveno delovnega centra Postojna na relaciji Matenja vas, Jurišče, Narin, Prestranek,
Grobišče in Zalog do VDC Postojna in nazaj
– 7 uporabnikov.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: prevoz uporabnikov Varstveno delovnega centra Postojna – enota
Cerknica na relaciji Markovec, Kozarišče,
Vrh, Podcerkev in Dane do enote Cerknica
in nazaj – 5 uporabnikov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: prevozi uporabnikov se izvajajo
dnevno skozi celo leto, razen ob sobotah,
nedeljah in praznikih ter v mesecu avgustu,
v času letnega dopusta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – dokazilo
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
b) da ima licenco za prevoze potnikov v
notranjem cestnem prometu – dokazilo
– licenca za prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– dokazilo – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) da vozilo izpolnjuje tehnične in kadrovske pogoje za dnevni prevoz uporabnikov
– dokazilo – pisna izjava ponudnika o zagotavljanju tehničnih in kadrovskih pogojev za
dnevni prevoz uporabnikov (OBR-6);
b) da zagotavlja ustrezno nadomestilo v
primeru okvare vozila – dokazilo – pisna
izjava ponudnika (OBR-7);
c) da dosledno spoštuje urnik prevozov, ki ga določi skupaj z vodjo VDC Postojna – dokazilo – pisna izjava ponudnika
(OBR-8);
d) da zagotavlja stalno dosegljivost preko telefona – dokazilo – pisna izjava ponudnika (OBR-9);
e) da podpiše in dosledno upošteva kodeks ravnanja in obnašanja do uporabnikov
VDC Postojna in enote Cerknica – dokazilo
– pisna izjava ponudnika (OBR-10);
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f) da nudi plačilni rok enkrat mesečno
po opravljenem delu, 30 dni po datumu izstavitve računa – dokazilo – pisna izjava
ponudnika (OBR-11).
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 15. 1. 2007.
Cena: 3.600 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun VDC Postojna št. 01100-6030309419
pri UJP Postojna, s pripisom: za razpisno
dokumentacijo prevozi Postojna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: do 30. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odgovorna oseba ponudnika ali od njega pooblaščena oseba, ki
predloži pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2007
ob 11. uri; v pisarni direktorice Varstveno
delovnega centra Postojna, v Postojni, Vilharjeva ulica 14.
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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 12. 2006.
Varstveno delovni center Postojna
Št. 21/2006
Ob-35640/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Alenka Rednjak, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-14, faks
03/896-16-54, elektronska pošta: Alenka.Rednjak@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zavarovalno-poslovni inštitut,
d.o.o. s t d., kontaktna oseba: Klementina
Ihanec, Trg svobode 3, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-66-87, faks 02/234-66-81,
elektronska pošta: zpi@zpi.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Klavdija Šarkan, Titov trg 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/896-16-18,
faks 03/896-16-54, elektronska pošta: Klavdija.sarkan@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda
Čas Čeru, Titov trg 1, Velenje, glavna pisarna soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-16-61, faks 03/896-16-21, elektronska pošta: Bernarda.Cas-Ceru@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 6A.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 465-08 – 0019/2006-273
– 19.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet razpisa je izbira ponudnika zavarovalnih poslov za zavarovanje premoženja Mestne občine Velenje in javnih
zavodov za zavarovalno obdobje 1. 2.
2007 do 31. 1. 2009 za naslednje zavarovalne vrste:
– požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje vlomske tatvine in ropa,
– zavarovanje stekla,
– zavarovanje elektronike,
– zavarovanje pred odgovornostjo,
po priloženih okvirnih Splošnih navodilih
za zavarovanje premoženja Mestne občine
Velenje in javnih zavodov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007 in konec 31. 1.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe. Dokument mora biti v originalu v višini
6.259,40 €, izdan s strani banke.
Izjava ponudnika, da bo predložil bančno
garancijo v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s ponudbo bo zavarovalec plačeval premijo
v 24 enakih brezobrestnih mesečnih obrokih, 30. dan od dneva prejema mesečnega
računa, na podlagi terminskega plana, ki
ga zavarovalnica predloži ob podpisu pogodbe.
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) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa;
– da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ponudnik zaradi kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
– da ponudnik zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ni v kazenskem postopku;
– da proti ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;

– da podatki o finančni disciplini ne izkazujejo, da je imela pravna oseba v zadnjih 6
mesecih pred izdajo potrdila (BON2) neporavnane obveznosti v skladu z Zakonom o
davčnem postopku in z Zakonom o izvršbi
in zavarovanju oziroma podatki o finančni
disciplini za samostojnega podjetnika – posameznika ne smejo izkazovati, da je imel
ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo
potrdila banke blokiran transakcijski račun;
– da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež;
– da izkaže, da je v preteklih 3 letih že
izvedel storitve s področja zavarovanja s
skupno letno premijo, ki vključuje Dpzp nad
15,000.000 SIT vsaj trem različnim ponudnikom;
– da nudi rok plačila 30. dan od dneva
prejema mesečnega računa.;
– da ponudba velja najmanj do 11. 3.
2007,
– ostale pogoje navedene v točki 7 – seznam dokumentov pravilne ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. lastno pisno izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku za storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
5. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti;
6. fotokopija dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa;
7. ostale izjave ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. – pravne osebe – gospodarska družba: BON – 2,
– samostojni podjetnik – posameznik
– potrdilo poslovne banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. reference: izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec – referenčna lista ponudnika
vključno z izjavami naročnikov;
2. veljavnost ponudbe: izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec Ponudba.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se
določi na osnovi naslednjega izračuna:
– višina premije (skupna premija z vključenim Dpzp) – 70 točk;
– vsebina zavarovalnih pogojev – 20
točk;
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– plačilo odškodnine in/ali zavarovalnine
– 10 točk.
Višina premije (70 točk)
Cena ima utež 70 točk pri ocenjevanju
ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:
najnižja cena
T ponudbe = --------------------------------- × 70
ponudnikova cena
Vsebina zavarovalnih pogojev (20 točk)
– 20 točk dobi:
Maksimalno število točk za vsebino zavarovalnih pogojev (20 točk) dobi ponudnik,
ki bo sprejel predložene pogoje (Splošna
navodila za zavarovanje premoženja Mestne občine Velenje in javnih zavodov) za
zavarovanje premoženja brez odbitnih franšiz pri strojelomnem zavarovanju in zavarovanju elektronike.
– 10 točk dobi:
10 točk za vsebino zavarovalnih pogojev
(10 točk) dobi ponudnik, ki bo sprejel predložene pogoje (Splošna navodila za zavarovanje premoženja Mestne občine Velenje in
javnih zavodov) za zavarovanje premoženja
z odbitnimi franšizami pri strojelomnem zavarovanju in zavarovanju elektronike.
– 0 točk dobi:
Ponudnik, ki bo ponudil svoje ali spremenjene pogoje za zavarovanje premoženja
Mestne občine Velenje in javnih zavodov.
Plačilo odškodnine in/ali zavarovalnine
(10 točk)
Ponudnik pridobi za izplačilo odškodnine
in/ali zavarovalnine:
– do vključno 10 dneh po prejetju popolne dokumentacije za likvidacijo škod – 10
točk,
– od 11 do vključno 15 dneh po prejetju
popolne dokumentacije za likvidacijo škod
– 5 točk,
– nad 15 dni po prejetju popolne dokumentacije za likvidacijo škod – 0 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
465-08-0019/2006-273-19.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 1. 2007.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu Urada župana in splošnih zadev Mestne občine Velenje
in tudi na spletni strani www.velenje.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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 11. 3. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija in pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 1. 2007
ob 12. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba št. 28/I.
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: 12. 12. 2006.
Mestna občina Velenje
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I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives
Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov: enako kot pri
zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o)
področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava programske opreme za vodenje in vzdrževanje registra
nepremičnin.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno
naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava programske opreme za vodenje
in vzdrževanje nove evidence – registra
nepremičnin.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.23.00.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 166.000
EURO.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 13. 7. 2007.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija oziroma menica za zavarovanje resnosti ponudbe.
Bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti.
Bančna garancija oziroma menica za odpravo napak v garancijskem roku.
Bančna garancija oziroma menica z a
zavarovanje obveznosti iz naslova plačila
podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačila 60. dan
po prejemu računa za 70% dejansko izvedenega dela posamezne faze oziroma
naloge, ostalih 30% izplačila 60. dan po
dokončnem prevzemu pogodbenega dela
kot celote.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni
starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
Tuji ponudniki predložijo izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra. Če pa po veljavni zakonodaji tuje države za poslovanje
na področju dejavnosti tujega ponudnika ni
potreben vpis v register podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje registra, ali pisna izjava
tujega ponudnika, da opravlja to dejavnost
v tuji državi, ki jo poda pod kazensko in materialno odgovornostjo ali pod prisego pred
pristojnim organom tuje države.
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.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje ali druge enakovredne kazenske evidence, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni.
3. Da mu ni izrečena pravnomočna
sodba zaradi: sodelovanja v kriminalnih
združbah iz člena 2 (1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ, korupcije iz člena 3 Akta
Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3 (1)
Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ, goljufije v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti in pranja denarja iz člena 1 Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja.
Dokazilo: Izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (OBR
30).
4. Da proti ponudniku 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.
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja ali 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. Za ponudnika, ki ni vpisan v
register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad; potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
1. Da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države,
kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
2. Da je ekonomsko in finančno sposoben. Svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem da:
– ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0,
– v zadnjih dveh letih ni imel negativnega
finančnega poslovanja (izgube pri poslovanju).
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo
poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30
dni oziroma za obrtnike napoved za odmero
dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo
potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun ponudnika. Ponudnik
lahko predloži podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo finančno in poslovno sposobnost za
opravljanje navedene storitve.
Tuji ponudnik lahko dokaže svojo finančno
in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih izkazov
za pretekli dve računovodski leti, ki jih je
revidiral revizor, ki je pooblaščen v državi,
kjer ima sedež, ter s potrdilom ali mnenjem,
ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno
nadzorovana v državi, kjer ima tuji ponudnik sedež.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
1. Razpolaganje z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi (dokazilo: dokument iz točke 1.10. in 1.11.).
– Ponudnik mora razpolagati z zadostno
sodobno HW in ustrezno SW opremo (ki
je uporabna pri izvedbi pogodbenega dela)
in omogoča rešitve na naročnikovi strojni
in programski opremi, ki je navedena v tej
razpisni dokumentaciji.
– Ponudnik mora podati izobrazbene
in strokovne kvalifikacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti vodjo projekta in najmanj dva strokovna sodelavca, ki
bosta ključno pokrivala strokovni del.
– Izobrazba vodje in strokovnih sodelavcev, ki bodo ključno pokrivali strokovni del,
mora biti najmanj visoka. Vodja ali vsaj eden
od strokovnih sodelavcev, ki bo ključno pokrival strokovni del, mora imeti izobrazbo s
področja informatike, ostali pa iz področja
informatike, geodezije, organizacije dela ali
podobnih vsebin.
– Vodja projekta mora izkazovati izkušnje
pri vodenju podobnih projektov v letih od
2003–2005. Za podobne projekte se štejejo
vsebine, s področij za katere se zahteva poimenska navedba strokovnih sodelavcev.
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– Vodja projekta oziroma strokovni sodelavec, ki ključno pokriva strokovni del
in ki ima izobrazbo s področja informatike, mora imeti najmanj tri leta izkušenj iz
računalniškega programiranja.
– Vodja projekta in strokovna sodelavca,
ki ključno pokrivata strokovni del, morajo
izkazovati vsaj triletne izkušnje na projektih
s podobno ali sorodno vsebino. Za podobne ali sorodne vsebine se štejejo vsebine s
področij, za katere se zahteva poimenska
navedba strokovnih sodelavcev.
– Vodja projekta in oba strokovna sodelavca, ki ključno pokrivata strokovni del,
mora imeti slovensko državljanstvo ali potrdilo o aktivnem znanju slovenščine s strani
pooblaščene institucije.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 4, OBR
23 in OBR 27.
Če so bili kupci naročniki po Zakonu o
javnih naročilih, mora biti dokazilo (obrazec
o referencah) izdano v obliki potrdila, ki ga
izda in podpiše odgovorna oseba pristojnega organa. Če kupci niso bili naročniki po
Zakonu o javnih naročilih, potrdilo potrdijo
ti kupci, kadar pa to ni mogoče, zadostuje
ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve
dela.
Izvajalec (delavci, ki bodo sodelovali pri
izvedbi pogodbenega dela) morajo podpisati izjavo o varovanju podatkov (priložen
obrazec 28).
2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da je
sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in celotno pogodbeno
delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
Dokazilo: izjava.
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: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. ponujena cena
70
2. reference vodje naloge in
sodelujočih strokovnjakov
16
3. opredelitev potrebnih virov
s strani naročnika
10
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 43000-36/2006.
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:
19. 1. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Dokumentacija je v digitalni obliki
brezplačno na voljo na internetnem naslovu:
http://www.gu.gov.si.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 1. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 13. 7. 2007.

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 1.
2007 ob 10. uri; Geodetska uprava RS, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavnik podjetja, če je to
potrebno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Dodatne informacije za tehnični del:
Geodetska uprava RS, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
00386/1/478-48-00; nives.jurcan@gov.si.
Brezplačen prevzem razpisne dokumentacije na spletni strani http://www.gu.gov.si.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna naročila
in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
internetni naslov: http://www.gu.gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 12. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 6/34
Ob-35813/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gospodarska družba.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: tisk marketinških materialov za
obdobje dveh let.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: po seznamu za različne marketinške materiale.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je tisk marketinških materialov za obdobje dveh let po
sklopih:
1. sklop – marketinški materiali:
a) prospekt – 1 x zgiban,
b) prospekt – 2 x zgiban,
c) prospekt – knjižica,
č) letak,
d) dopisnica,
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e) direktno pismo,
f) plakat,
g) program izdaje priložnostnih poštnih
znamk;
2. sklop – novoletni program:
a) novoletna voščilnica,
b) stenski koledar,
c) žepni koledarček;
3. sklop – letno poročilo;
4. sklop – korespondenčni materiali:
a) poslovna mapa,
b) dopisni listi,
c) kuverte za vabila brez okenca,
č) poslovni blok,
d) poslovne vizitke »s spoštovanjem«,
e) poslovne vizitke »osebne«,
f) priznanja, diplome;
5. sklop – embalaža in ostali materiali z
elementi celostne grafične podobe Pošte
Slovenije:
a) darilne vrečke,
b) aranžerski (ovojni) papir,
c) vrečke za buteljke,
č) kartončki (nastavki) za cene s samolepilnimi etiketami,
d) kartončki Pošta Slovenije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Marketinški materiali
1) Kratek opis:
1. sklop – marketinški materiali:
a) prospekt – 1 x zgiban,
b) prospekt – 2 x zgiban,
c) prospekt – knjižica,
č) letak,
d) dopisnica,
e) direktno pismo,
f) plakat,
g) program izdaje priložnostnih poštnih
znamk.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Novoletni program
1) Kratek opis:
2. sklop – novoletni program:
a) novoletna voščilnica,
b) stenski koledar,
c) žepni koledarček.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Letno poročilo
1) Kratek opis: letno poročilo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Korespondenčni materiali
1) Kratek opis:
4. sklop – korespondenčni materiali:
a) poslovna mapa,
b) dopisni listi,
c) kuverte za vabila brez okenca,
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č) poslovni blok,
d) poslovne vizitke »s spoštovanjem«,
e) poslovne vizitke »osebne«,
f) priznanja, diplome.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Embalaža in ostali materiali z
elementi celostne grafične podobe Pošte
Slovenije
1) Kratek opis:
5. sklop – embalaža in ostali materiali z
elementi celostne grafične podobe Pošte
Slovenije:
a) darilne vrečke,
b) aranžerski (ovojni) papir,
c) vrečke za buteljke,
č) kartončki (nastavki) za cene s samolepilnimi etiketami,
d) kartončki Pošta Slovenije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop – marketinški materiali:
a) prospekt – 1 x zgiban,
b) prospekt – 2 x zgiban,
c) prospekt – knjižica,
č) letak,
d) dopisnica,
e) direktno pismo,
f) plakat,
g) program izdaje priložnostnih poštnih
znamk;
2. sklop – novoletni program:
a) novoletna voščilnica,
b) stenski koledar,
c) žepni koledarček;
3. sklop – letno poročilo;
4. sklop – korespondenčni materiali:
a) poslovna mapa,
b) dopisni listi,
c) kuverte za vabila brez okenca,
č) poslovni blok,
d) poslovne vizitke »s spoštovanjem«,
e) poslovne vizitke »osebne«,
f) priznanja, diplome;
5. sklop – embalaža in ostali materiali z
elementi celostne grafične podobe Pošte
Slovenije:
a) darilne vrečke,
b) aranžerski (ovojni) papir,
c) vrečke za buteljke,
č) kartončki (nastavki) za cene s samolepilnimi etiketami,
d) kartončki Pošta Slovenije.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti oziroma
maksimalno 8.345 EUR.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti oziroma maksimalno 8.345
EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik bo račun plačal v
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roku 30 dni od izdaje računa, ki ga izbrani
ponudnik posreduje naročniku po opravljeni
storitvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
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 Reference. Ponudnik mora k ponudbi priložiti dve referenci za vsak sklop,
potrjeni s strani naročnikov ponudnika za
izdelke, ki so po kakovosti, materialih, količinah in rokih primerljivi z razpisanimi.
P 11 Vzorci reklamnih materialov. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti tudi vzorce
reklamnih materialov, ki so jih tiskali v zadnjih treh letih in so primerljivi z materiali,
za katere bodo oddali ponudbo.
P 12 Ponudnik mora zagotavljati tudi
storitve priprave materialov za tisk – od izdelave filmov za tisk do vnosa manjših popravkov na materialih, ki jih bo prejemal v
elektronski obliki. Ponudnik mora k ponudbi
priložiti lastno izjavo, da lahko zagotavlja
pripravo materialov za tisk oziroma da ima
na razpolago reprostudio.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 1 Dokazilo o registraciji.
P 2 Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
P 3 Potrdilo o nekaznovanosti.
P 4 Dokazilo o poravnanih davkih.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 5 Dokazila o finančnem poslovanju
– ponudnik mora predložiti:
P 5.1 obrazec BON 1/P,
P 5.2 potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri
kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 106-2006/JNS.
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: 21. 1. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 8.30 EUR.
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Pogoji in način plačila: za razpisno dokumentacijo ni potrebno plačati, če si jo ponudnik sam natisne s spletne strani Pošte
www.posta.si. V nasprotnem primeru ponudnik pošlje dokazilo o plačilu po faksu na št.
02/449-23-79.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 6. 4. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 1.
2007 ob 11. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 12. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-35840/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izmera in izdelava geodetskih elaboratov za rekonstruirane in zgrajene državne
ceste na območju RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z 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
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pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države v
kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljene morajo biti ustrezne kadrovske zmogljivosti (razpisna dokumentacija),
– 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 22. 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 9. 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 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
130,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-35845/06
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.
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 8-1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
svetovanje in izvedba optimiranja poštnega omrežja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
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 svetovanje in izvedba optimiranja poštnega omrežja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
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postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta
cije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– usposobljenost: ponudnik mora biti v
zadnjih petih letih nosilec izvedbe vsaj ene
optimizacije v logistični dejavnosti,
– dokumentacija: izbrani ponudnik bo
moral predložiti zaključno poročilo z obrazložitvami (izjava ponudnika),
– seznam podizvajalcev.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 80 točk,
2. reference 20 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 23. 1. 2007
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-35959/06
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., kontaktni osebi:
Miroslav Birsa – za vprašanja, tajništvo – za
dvig razpisne dokumentacije in oddajo ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-740,
faks 05/66-33-706, elektronska pošta:
miro.birsa@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: 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
asistenca pri izvajanje storitev sanacij
vozišč, pešpoti, vgradnji komunalne galanterije, prometne vertikalne signalizacije in podobno.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: asistenca pri izvajanje storitev sanacij vozišč, pešpoti, vgradnji komunalne galanterije, prometne vertikalne signalizacije in podobno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
900.000 SIT.
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;
6. da ponudnik razpolaga z delavci določene strokovne kvalifikacije skladno z razpisno dokumentacijo.
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).
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 4. točke pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. popis ponudnika o razpoložljivi tehnični opremi za izvedbo javnega naročila
skladno z zahtevami naročnika;
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6. izjava ponudnika o strokovnih kvalifikacijah delavcev, ki bodo izvajali storitve
javnega naročila.
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 16. 1. 2007 vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT z DDV.
Valuta: 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: 16. 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: 17. 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.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-35979/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Samo Tevž, Šmartinska 55, 1523 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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktne osebe: Erika
Andrlič, Stanka Hrovat in Karmen Kožar,
Šmartinska 55, 1523 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.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktne osebe: Erika Andrlič,
Stanka Hrovat in Karmen Kožar, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektron-
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ska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve I.A 6. a).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za oddajo
javnega naročila po odprtem postopku za
sklenitev zavarovanja št. 430-130/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklenitev zavarovanja obsega zavarovanje vozil, živali (psov) ter kolektivnega
nezgodnega zavarovanja za pooblaščene
uradne osebe Carinske uprave RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Generalni carinski urad
in vsi carinski uradi s svojimi izpostavami na
območju Republike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 66.33.41.00-1, dodatni predmeti:
66.33.11.00-0, 66.33.62.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.41.00-1.
2) Kratek opis: zavarovanje avtomobilske odgovornosti, zavarovanje voznika za
škodo zaradi telesnih poškodb, avtomobilsko kasko zavarovanje, avtomobilsko nezgodno zavarovanje za voznike in potnike,
avtomobilska asistenca.
3) Obseg ali količina: 207 vozil Carinske
uprave RS (Generalni carinski urad in vsi
carinski uradi z izpostavami).
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.62.00-6.
2) Kratek opis: zavarovanje psov za odkrivanje narkotikov, ki se nahajajo na vseh
carinskih uradih, razen na Generalnem carinskem uradu.
3) Obseg ali količina: 10 psov.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.11.00-0.
2) Kratek opis: kolektivno nezgodno zavarovanje za pooblaščene uradne osebe
Carinske uprave RS.
3) Obseg ali količina: 1.584 oseb.
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: zavarovanje 207 vozil Carinske uprave RS, 10
psov za odkrivanje narkotikov ter 1584 pooblaščenih uradnih oseb Carinske uprave
RS na celotnem območju Republike Slovenije (Generalni carinski urad ter 10 carinskih
uradov z izpostavami).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali garancijo druge pravne osebe z
ustrezno finančno boniteto ali garancijo druge zavarovalnice.
1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložijo vsi ponudniki v višini 10%
ponudbene vrednosti sklopa/ov, za katere/ga odda ponudbo, veljavnost finančnega
zavarovanja pa mora biti do vključno 30. 3.
2007.
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2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži/jo le
izbrani ponudnik/i najkasneje v 10 dneh po
podpisu pogodbe v višini 10% ponudbene
vrednosti glede na vrednost sklopa/ov, za
katere/ga so oddali ponudbo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z določbami Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008
(Uradni list RS, št. 126/06).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra,
– veljavno dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih
poslov,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni obsojen za kazniva
dejanja,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, in sicer da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, in sicer da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
oziroma drug postopek, katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ter da ponudnikovo poslovanje ne
vodi izredna uprava,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, in sicer da ima
ponudnik poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1/P,
– izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima ponudnik poravnane vse zapadle poslovne obveznosti,
kolikor ponudbena vrednost ne presega 50
milijonov SIT oziroma 208.646,30 EUR, ali
– zadnje revidirano letno poročilo pooblaščene revizijske hiše vključno z izkazanim mnenjem pooblaščenega revizorja brez
pridržkov, kolikor ponudbena vrednost presega 50 milijonov SIT oziroma 208.646,30
EUR,
– izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik posluje
tako, da je v vsakem trenutku sposoben
pravočasno poravnati zapadle obveznosti,
da je trajno sposoben izpolniti vse svoje
obveznosti ter da ima ustrezno kritje 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:
– izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi ter izpolnjen obrazec št. 12
»Organizacija poslovanja«,
– referenca, ki jo ponudniku izda pogodbena stranka (drug naročnik), za katero je
ponudnik opravljal delo, in je enaka predmetu tega javnega naročila najmanj v višini
ocenjene vrednosti za vsak sklop, za katerega ponudnik odda ponudbo.
Cene v EUR so preračunane po uradnem tečaju zamenjave 236,64 SIT je enako 1 EUR.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06).

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. 430-130/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 1. 2007.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 1. 2007 do 9. ure
v vložišču naročnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 1. 2007
ob 10. uri; Carinska uprava RS, Generalni
carinski urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Ob-36010/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: tajništvo Službe za javna naročila, tel.
00386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks 00386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Marija Blažič, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49, 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, 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: Tržaška cesta 21,
Ljubljana, glavna pisarna v III. nadstropju.
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: izvajanje storitev čiščenja in komunalnih storitev na mejnih prehodih na območju Republike Slovenije.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 74731000-2.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Izvajanje storitev čiščenja in komunalnih storitev na mejnih prehodih na
območju Republike Slovenije.
Naročnik bo oddal javno naročilo za izvajanje storitev čiščenja in komunalnih storitev
na mejnih prehodih v Republiki Sloveniji v
dveh sklopih, za obdobje enega leta od veljavnosti pogodbe, z možnostjo dvakratnega
podaljšanja za eno leto, 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;
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.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 74.70.00.00-6, dodatni predmet(-i):
74.73.10.00-2,
74.75.00.00-1,
90.21.20.00-6, 90.11.21.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: izvajanje storitev čiščenja in komunalnih storitev na objektih in površinah
na mejnih prehodih na območju Policijskih
uprav: Postojna, Koper, Nova Gorica in
Kranj
1) Kratek opis: v izvajanje storitev čiščenja in komunalnih storitev, ki so predmet
tega naročila, spadajo predvsem: čiščenje
pločnikov in parkirišč, čiščenje in vzdrževanje zelenih površin, dnevno čiščenje javnih
sanitarij, odvoz smeti, praznjenje greznic in
odvoz fekalij, ročno čiščenje nadstrešnic in
kontejnerjev na skupnih objektih in skupnih
površinah, opravljanje storitev zimske službe in podobno.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.70.00.00-6, dodatni predmet(-i):
74.73.10.00-2, 74.75.00.00-1, 90.21.20.00-6,
90.11.21.00-6.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje: po veljavnosti pogodbe, predvidoma
februar 2007.
Trajanje: 12 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: 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.
1) Kratek opis: v izvajanje storitev čiščenja in komunalnih storitev, ki so predmet
tega naročila, spadajo predvsem: čiščenje
pločnikov in parkirišč, čiščenje in vzdrževanje zelenih površin, dnevno čiščenje javnih
sanitarij, odvoz smeti, praznjenje greznic in
odvoz fekalij, ročno čiščenje nadstrešnic in

Št.

135-136 / 22. 12. 2006 /

kontejnerjev na skupnih objektih in skupnih
površinah, opravljanje storitev zimske službe in podobno.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.70.00.00-6, dodatni predmet(-i):
74.73.10.00-2, 74.75.00.00-1, 90.21.20.00-6,
90.11.21.00-6.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje takoj po veljavnosti pogodbe, predvidoma februar 2006.
Trajanje: 12 mesecev od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
eno leto od veljavnosti pogodbe, z možnostjo dvakratnega podaljšanja za 1 leto, na
podlagi 2. točke prvega odstavka 97. člena
ZJN-1-UPB1.
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:
9.1.1 Splošni pogoji (iz razpisne dokumentacije):
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
Dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji ponudnika (največ 3
mesece)
ali
2.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani AJPES (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
tako dovoljenje potrebno;
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence – veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila.
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) (največ 3 mesece);
in
Pisna izjava, 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. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa;
Dokazilo: izjava ponudnika in pooblastilo
za vpogled v podatkov iz obrazca BON 1/P
(na priloženih obrazcih);
6. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila;
Dokazilo: mnenje – poročilo – pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih
uporabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99
in 64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik za
razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
datuma izdaje revizorskega poročila.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
9.1.3 Tehnični in kadrovski pogoji
8. Ponudnik naj izkaže najmanj 2 dobro
opravljeni enakovrstni storitvi čiščenja – v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v
vrednosti nad 50,000.000 SIT brez DDV.
Dokazilo: seznam opravljenih del oziroma del v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila (enakovrstne storitve
in dobave) z zneski, datumi in nazivi končnih naročnikov (priložen obrazec), vključno
z dokazili v obliki potrdila-izjave (priložen
obrazec) za vsak posel – pogodbo posebej,
izdanih s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma
seznam opravljenih izpeljanih celotnih postopkov dobav.
9. čistila in sanitarno-higienski material,
ki jih bo uporabljal izbrani ponudnik, so ekološko ustrezni; naročnik si pridržuje neustrezna čistila in sanitarno-higienski material
odstraniti z objekta oziroma lokacije
Dokazilo: podpisana in žigosana izjava
ponudnika.
9.1.4 Kadrovski pogoji
10. Ponudnik mora:
– zagotavljati stalnost kadrovske zasedbe,
– ob morebitni zamenjavi kadra – čistilcev – pravočasno obvestil naročnika in posredoval ustrezne podatke,
– zagotoviti, da bodo čistilci ustrezno oziroma vidno označeni na (zaščitni) obleki z
nazivom ponudnika in imenom ter priimkom
čistilke – čistilca,
– predati naročniku ob podpisu pogodbe
seznam čistilk, čistilcev in kontrolorjev oziroma kontaktnih oseb na lokacijah naročnika,
– zagotoviti, da je odzivni čas za klice v
posebnih primerih največ 1 uro,
– zagotavljati redno tedensko in mesečno kontrolo na lokacijah in objektih odgovornih kontaktnih oseb.
Dokazilo: podpisana in žigosana izjava
ponudnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
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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.1.3) Zmanjševanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji in dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjševanje števila rešitev, o katerih je
treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je
treba pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: ODČIK-49/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/s234-106 z dne 16. 11. 2006 in Ur. l.
RS, št. 121 z dne 24. 11. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 7. 2. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 2. 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 30. 4. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 2.
2007 ob 10.30; Tržaška cesta 21, Ljubljana,
v sejni sobi v VI. nadstropju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
Če se, navedite predviden časovni razpored za objavo poznejših obvestil: možnost dvakratnega podaljšanja za 1 leto, na
podlagi 2. točke prvega odstavka 97. člena
ZJN-1_UPB1 naročnik lahko odda javno naročilo storitev po postopku s pogajanji brez
predhodne objave izvajalcu, ki mu je naročnik oddal prejšnje naročilo, pod pogojem da
take storitve ustrezajo osnovnemu projektu,
za katerega je bilo oddano prvo naročilo po
javnem razpisu in da od sklenitve prve pogodbe še niso pretekla tri leta.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo samo na spletnih straneh
Ministrstva za javno upravo, na naslovu:
http://www.mju.gov.si.
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 samo, če bodo vprašanja
postavljena v informacijskem sistemu, v
mapi z oznako ODČIK-49/2006. Na vprašanja, ki bodo postavljena v informacijskem
sistemu v druge mape, naročnik ne bo odgovarjal.
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Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo
najkasneje pet dni pred iztekom 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: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju 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, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-36074/06
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., kontaktna oseba:
Slavko Fercek, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper,
Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-703,
faks 05/66-33-706, elektronska pošta: Slavko.fercek@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: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: 387JNVV-S/2006.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije: PGD, PZI za sekundarno kanalizacijsko omrežje Škofije in Jelarji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež Komunale Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.21.4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– fekalne kanalizacije premera 400 mm
in 250 mm v skupni dolžini ca. 5 km,
– meteorne
kanalizacije
premera
600 mm, 500 mm, 400 mm, 300 mm, in
250 mm v skupni dolžini ca. 3 km;
– izvedbo fekalnih in meteornih hišnih
priključkov na obravnavanem območju;
– obnovo poškodovanih cestišč;
– podvrtanje regionalne ceste (prečkanje).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 260 dni od oddaje naročila; začetek februar 2007 in/ali konec november
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
1,000.000 SIT oziroma 4.172,93 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da bo izbrana, mora

skupina ponudnikov predložiti pravni akt o
skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
(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 ali da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da je poravnaval davke in prispevke 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;
5. da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33. členom ZGO-1);
(ekonomsko-finančni pogoji)
6. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(2003, 2004, 2005) morajo znašati v vsakem posameznem poslovnem letu najmanj
v višini dvakratne ponujene vrednosti. Če
ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo
znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla poslovna leta, za katera je mogoče pridobiti take podatke, najmanj trikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
7. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
8. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(ta pogoj se dokazuje, če znaša vrednost
ponudbe več kot 50 mio SIT brez DDV);
(tehnično-kadrovski pogoj)
9. da ima ponudnik zahtevane reference;
10. da ima ponudnik usposobljeno osebje v skladu z ZGO-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(statusni pogoji)
1. celoten redni izpis iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi) za pravne osebe oziroma priglasitev na davčnem uradu
(vključno z dejavnostjo/mi) za samostojne
podjetnike,
2.1. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje,
2.2. potrdilo pristojnega sodišča,
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravni oddelek),
4. potrdilo DURS, ki načeloma ni starejše
od trideset dni,
5. fotokopijo zavarovalne police,
(ekonomsko-finančni pogoji)
6. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike,
7. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke za samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
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8. 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,
(tehnično-kadrovski pogoj)
9. potrjen priloženi obrazec izjave o izvedbi vsaj 2 enakovrednih projektih po vrsti
in obsegu, ki sta bili izvršeni v največ zadnjih
petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe z
navedbo kraja in kakovosti izvedenih del ter
skladnost izvedbe s pogodbenimi določili.
Priloženi obrazec izjave morajo potrditi naročniki teh projektov (njihovi zakoniti oziroma pooblaščeni zastopniki), priloga III.1,
10.1. ime in priimek odgovornega vodje
del z navedbo izobrazbe, strokovnih kvalifikacij in delovnih izkušenj pri projektiranju,
10.2. navedbo pravnega razmerja med
ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu itd.),
10.3. potrdilo, da je odgovorni vodja del
pri pristojni zbornici vpisan v ustrezen imenik.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 1. 2007 vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 36.000 SIT z DDV
Valuta: pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: 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: 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 1. 2007
ob 13. uri v sejni sobi; Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-36085/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 5.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-14/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: storitev mobilne telefonije in nakup
mobilnih aparatov ter storitve prenosa
podatkov z uporabo omrežja mobilnega
operaterja in nakup PCMCIA kartic za
prenos podatkov za potrebe ZPIZ.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZPIZ Centrala, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.21.20.00-5.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. I
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.21.20.00-5; dodatni predmet, glavni besednjak: 32.25.00.00-0.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC5.
2) Kratek opis: storitve mobilne telefonije
in nakup mobilnih aparatov.
3) Obseg ali količina:
Število naročniških razmerij: 100.
Predvideno število mobilnih aparatov:
100 kosov, od tega za posamezni razred:
– 50 kosov za razred 1: Vstopni razred,
– 30 kosov za razred 2: Srednji razred,
– 20 kosov za razred 3: Visoki poslovni
razred.
Sklop št. II
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.21.20.00-5; dodatni predmet, glavni besednjak: 32.26.00.00-3.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 5.
2) Kratek opis: storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup PCMCIA kartice za prenos
podatkov.
3) Obseg ali količina:
Število naročniških razmerij: 40.
Predvideno število kartic za prenos podatkov: 40 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov:
1. Število naročniških razmerij: 100
2. Predvideno število mobilnih aparatov:
100 kosov, od tega za posamezni razred:
– 50 kosov za razred 1: Vstopni razred,
– 30 kosov za razred 2: Srednji razred,
– 20 kosov za razred 3: Visoki poslovni
razred.
II. sklop:
Storitve prenosa podatkov z uporabo
omrežja mobilnega operaterja in nakup
PCMCIA kartic za prenos podatkov.
1. Število naročniških razmerij: 40
2. Predvideno število kartic za prenos
podatkov: 40 kosov.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe,
in sicer:
za I. sklop:v višini 17.000 EUR, z veljavnostjo do 30. 6. 2007,
in/oziroma
za II. sklop:v višini 1.600 EUR, z veljavnostjo do 30. 6. 2007.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer:
za I. sklop: v višini 17.000 EUR, ki mora
veljati še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe
in/oziroma
za II. sklop: v višini 1.600 EUR, ki mora
veljati še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe.
3. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi, in sicer:
za I. sklop v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti nakupa mobilnih aparatov z
DDV, ki mora veljati še en dan po preteku
garancijskega roka za mobilne aparate, ki
je določen v pogodbi,
in/oziroma
za II. sklop v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti nakupa PCMCIA kartic
z DDV, ki mora veljati še en dan po preteku
garancijskega roka za PCMCIA kartice, ki je
določen v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila za dobavljeno terminalsko
opremo je 30 dni od dneva prejema računa,
ki bo izstavljen po dobavi opreme.
Rok plačila za storitve je 30 dni od dneva
prejema računa, ki bo izstavljen po opravljeni storitvi za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse ostale, v nadaljevanju navedene pogoje in druge
zahteve iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i.
priglasitveni list);
2. Ponudniku mora biti omogočeno opravljanje govornih storitev v javnem mobilnem
omrežju in prenos podatkov v javnem mobilnem omrežju na podlagi obvestila Agenciji
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije na podlagi 5. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04; ZeKom) oziroma na podlagi dovoljenja, ki jim je bilo izdano v skladu z določbami Zakona o telekomunikacijah (Uradni
list RS, št. 30/01, 43/04; ZTel-1) za ponudni-
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ke, ki so dovoljenje za opravljanje predmetnih storitev pridobili pred začetkom veljavnosti ZeKom, kar ponudnik dokazuje z:
Obvestilom Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (datum obvestila Agenciji)
oziroma
Potrdilo Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije o vpisu v
uradno evidenco.
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja
(ni vpisan v kazensko evidenco) in izjava
ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Podatki o finančnem stanju ponudnika: BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve.
Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2005, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb;
2. Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Kopija veljavnih pogodb o gostovanju (sledenju, roaming) z vsemi članicami
Evropske unije, z Združenimi državami
Amerike ter Republiko Hrvaško in sicer z
vsaj enim operaterjem v posamezni državi. Zadoščajo prve in zadnje strani oziroma strani, iz katerih so razvidne pogodbene
stranke, predmet pogodbe in trajanje pogodbenega razmerja.
2. Izjava ponudnika o prekinitvi pogodbenega razmerja za sklenjene pogodbe, v
kateri se ponudnik s predložitvijo ponudbe zavezuje, da bo na zahtevo naročnika
predhodno pogodbeno razmerje prekinil
brez kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov
ali morebitnih drugih negativnih posledic za
naročnika, ki bi sicer izhajale ali bile v zvezi
s tem razmerjem najkasneje v 90 dneh po
pravnomočno končanem predmetnem javnem naročilu
oziroma
izjava ponudnika o neobstoju pogodbenih razmerij, s katero izjavlja, da z naročnikom nima sklenjenih predhodnih pogodb.
3. Izjava ponudnika o zagotovitvi prenosljivosti številk, s katero izjavlja, da zagotavlja prenosljivost številk za naročniška
razmerja po tem javnem razpisu, kot je to
zahtevano v Splošnem aktu o prenosljivosti številk (Uradni list RS, št. 75/05, 83/05,
25/06).
4. Izjava ponudnika o pooblaščenem servisu v Republiki Sloveniji, s katero izjavlja,
da je za vsako blagovno znamko ponujene
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terminalske opreme zagotovljen pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji, preko katerega bo naročniku zagotavljal celovite servisne storitve in originalne rezervne dele.
5. Izjava ponudnika o poslovni sposobnosti, s katero izjavlja, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo,
ter da v preteklih treh letih pred pričetkom
javnega naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
6. Izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom.
7. Izjava ponudnika o neuvrstitvi na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne smejo sodelovati, s katero izjavlja,
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.
8. V obrazcu ponudba ponudnik zagotavlja:
– da je rok dobave največ 7 dni od prejema posameznega naročila,
– da je garancijski rok za terminalsko
opremo najmanj 24 mesecev, ki začne teči
od dneva podpisa primopredajnega zapisnika,
– da je odzivni čas servisa terminalske
opreme v času garancijskega roka največ
4 delovne ure od časa, ko je bil izvajalec
obveščen o okvari,
– da je rok za odpravo napake (popravilo
oziroma nadomestna oprema) največ 7 dni
od prijave napake,
– da je za I. sklop ponudnikova pokritost
prebivalstva na področju Republike Slovenije s signalom najmanj 95% in za II. sklop
pokritost ozemlja najmanj 80%,
– da je za I. sklop ponudnikov povprečni odstotek prekinjenih zvez v zadnjih treh
mesecih pred rokom za predložitev ponudb
največ 1%, in za II. sklop povprečni odstotek
izgub (nasičenja-zamašitve) v zadnjih treh
mesecih pred rokom za predložitev ponudb
največ 1%,
– da je za I. sklop vzpostavljanje podatkovnih povezav in paketni prenos podatkov v domačih in tujih omrežjih najmanj
9,6 kbit/s in za II. sklop najmanj 53 kbit/s.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o telekomunikacijah, Zakon o elektronskih komunikacijah.
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:
I. sklop: ponderirana cena klicev in storitev 60%
Ponderirana skupna ponudbena cena
mobilnih aparatov 34%
Dodatne storitve ponudnika 6%
II. sklop: Cena nakupa PCMCIA kartic in
storitev 100%

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-14/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 1. 2007.
Cena: 1.200 SIT oziroma 5,01 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem prevzemu oziroma pisni
zahtevi, s tem da naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu firme
in identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2007
ob 12. uri; ZPIZ Centrala, Kolodvorska ulica
15, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana, vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-36086/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-20/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oblikovanje, izdelava, tiskanje in dobava
ovojnic za obvezno osebno vročanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
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– Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
– Celje, OE Celje, Gregorčičeva 5a,
– Celje, OE Celje, Trg celjskih knezov 6,
– Koper, OE Koper, Pristaniška 12,
– Kranj, OE Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, OE Maribor, Sodna ulica 15,
– Murska Sobota, OE Murska Sobota,
Kocljeva 12d,
– Murska Sobota, OE Murska Sobota,
Kocljeva 9,
– Nova Gorica, OE Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, OE Novo mesto, Novi
trg 9,
– Ravne na Koroškem, OE Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 4,
– Velenje,OE Ravne na Koroškem, Prešernova 7a,
– Ptuj, OE Maribor, Trstenjakova ulica 9,
– Jesenice, OE Kranj, Titova 73,
– Trbovlje, OE Ljubljana, Sallaumines 2.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8; dodatni predmet, glavni besednjak: 78.12.10.00-1; 78.22.50.00-0.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 15.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Obr. ZPIZ 621 – CPP3700ZUP/01:
900.000 kosov,
Obr. ZPIZ 621 – CPP3700P20/01:
300.000 kosov,
Obr. ZPIZ 621 – CPP3700ZPP/01:
80.000 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe,
in sicer: v višini 12.000 EUR z veljavnostjo
do 30. 6. 2007.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9%
od vrednosti pogodbe z DDV, ki mora veljati
še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa, ki bo
izstavljen po potrjeni posamezni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse ostale, v nadaljevanju navedene pogoje in druge
zahteve iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i.
priglasitveni list);
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2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1-UPB1 nadomesti
z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Kolikor dovoljenje za opravljanje predmetne dejavnosti ni potrebno, ponudnik predloži lastno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da za opravljanje
predmetne dejavnosti, dovoljenja za opravljanje dejavnosti ne potrebuje;
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja
(ni vpisan v kazensko evidenco)
in
izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da ponudnik ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Podatki o finančnem stanju ponudnika: BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve.
Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2005, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
2. Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo,
ter da v preteklih treh letih pred pričetkom
javnega naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
2. Izjava ponudnika o dobavi ovojnic na
naročnikove lokacije.
3. Izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom.
4. Tehnična specifikacija proizvajalca papirja, iz katerega bodo izdelane ovojnice, ki
mora biti priložena k vzorcem in na koncu
ponudbene dokumentacije.
5. Vzorci 1.000 kosov vsake od ponujenih ovojnic, ki bodo služile za testiranje
kvalitete izdelave, tiska in papirja, ki morajo
biti ločeni od ostale ponudbene dokumentacije.
6. Originalna, podpisana naročilnica, naslovljena na Inštitut za celulozo in papir v
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Ljubljani, ki bo služila za morebitno analizo
papirja.
7. V obrazcu ponudba ponudnik zagotavlja:
– da je rok dobave – grafično oblikovanje, tehnično urejanje, postavitev besedila,
računalniški prelom, izdelava reprofotografij,
filmov, tiskanje, pakiranje in dobava na naročnikove lokacije največ 8 dni od prejema
posamičnega naročila,
– da je rok za rešitev reklamacije največ 8 dni od prejema pisnega obvestila o
reklamaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-20/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2007.
Cena: 1.200 SIT oziroma 5,01 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu na
transakcijski račun, št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem prevzemu oziroma pisni
zahtevi, s tem da naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu firme
in identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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. 6. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 1. 2007
ob 12. uri; ZPIZ, Centrala, Kolodvorska ulica
15, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana, vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-36088/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Cankarjev dom, kontaktna oseba: Lakner Dušan,
Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-17-108, faks 01/24-17-295,
elektronska pošta: dusan.lakner@cd-cc.si,
internetni naslov: www.cd-cc.si.

Stran

9888 /

Št.

135-136 / 22. 12. 2006

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: CD-ZAV-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
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: vrednost JN je približno 10,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z 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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zavarovalništvu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: CD-ZAV-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Cankarjevega doma, št. 01261-6030357790.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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: 60 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 2. 2007
ob 10. uri; sejna soba v I. nadstropju, Cankarjev dom, Ljubljana.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Cankarjev dom
Ob-36220/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik: A 215/06 S
2415-06-001928.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
inženirsko konzultantska opravila za realizacijo investicijskih projektov na državnih cestah v RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne
ceste v RS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z 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 posto-

pek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV) za vse prevzete sklope. Pri skupni ponudbi povprečni
letni prihodek vsakega partnerja v obdobju
zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v
višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki
jih prevzema v ponudbi (izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
– Transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
– Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov (izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Kadrovske zmogljivosti (razpisna dokumentacija).
– Tehnične zmogljivosti (razpisna dokumentacija).
– Reference (razpisna dokumentacija).
– Ponudnik je v obdobju zadnjega leta
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti
do naročnika.
– V obdobju zadnjega leta pred objavo
tega naročila naročnik ni unovčil nobene
ponudnikove garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti ali garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
– V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjega leta pred objavo tega naročila ni
bilo dokumentov, izjav ali drugih navedb, ki
vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je
izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče.
– Pri izvedbah istovrstnih naročil v obdobju zadnjega leta pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (na primer:
nestrokovna izvedba, slabša kvaliteta od
dogovorjene …).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 1. 2007.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
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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: 29. 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: 29. 1. 2007
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-36224/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Primož
Koren, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-46-395, elektronska pošta:
primoz.koren@koper.si, internetni naslov:
www.koper.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 6 a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-S-23/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja Mestne občine
Koper in premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper
kot ustanovitelj za leto 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovanje premoženja:
– občinske uprave,
– Pretorske palače,
– zvoniki,
– zaklonišča,
– motorna vozila,
– lesene hišice ob morju,
– merilne table in stacionarni radar,
– osnovne šole (10) in vrtci (19).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,198.200 SIT oziroma 5.000 EUR.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in
izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bančna garancija za resnost po
nudbe,
– izjave ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila in listine o referencah ter izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zavarovalništvu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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: JNVV-S-23/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2007 do vključno 12. ure; Mestna občina Koper, Verdijeva
10, sprejemna pisarna.
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 16. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2007
ob 14. uri; Mestna občina Koper, Verdijeva
10, sejna soba pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Mestna občina Koper

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 2977/06

Ob-36011/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 47/06: »Dobava opreme za
nadzemne el. vode ter kabelskih omaric«,
sklop št. 1: oprema za polizolirane vodnike
(PIV)«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
120-121 z dne 24. 11. 2006, Ob-32975/06,
se spremenijo naslednje točke:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini,
opredeljeni že v zgoraj navedeni objavi javnega razpisa in z rokom veljavnosti 120 dni
od odpiranja ponudb.
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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
21. 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-32975/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 21. decembra
2006, vsak delovnik med 8. in 12. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. decembra 2006
do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. aprila 2007 ali 120 dni od
dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. december 2006 ob 10. 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: 15. 12. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-35818/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30 in
9.30; Mateja Podlesnik, tel. 02/2200-128 –
splošni del in Arpad Gaal, tel. 02/22-00-750
– za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Bojana Brauner, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: bojana.brauner@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ma-
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ribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
SN kabel 20 kV baker.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča, objekti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: naročnik bo v 2. fazi
javnega razpisa povabil k oddaji ponudbe
vse kandidate, katerim bo priznana usposobljenost in sposobnost v 1. fazi javnega
razpisa.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 1. 2007 do 10.
ure.
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IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del in Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-35819/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30 in
9.30; Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 –
splošni del in Arpad Gaal, tel. 02/22-00-750
– za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Bojana Brauner, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30; Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: bojana.brauner@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
univerzalni kabli 20 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča, objekti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje

vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: naročnik bo v 2. fazi
javnega razpisa povabil k oddaji ponudbe
vse kandidate, katerim bo priznana usposobljenost in sposobnost v 1. fazi javnega
razpisa.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del in Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-35820/06
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 Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni
osebi: Mateja Podlesnik – za splošni del
in Arpad Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, arpad.gaal@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30 in
9.30; Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 –
splošni del in Arpad Gaal, tel. 02/22-00-750
– tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Bojana Brauner, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Bojana.brauner@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
leseni drogovi impregnirani;
– sklop A: leseni drogovi (smrekovi) z
zeleno impregnacijo;
– sklop B: leseni drogovi (borovi) s kreozotsko impregnacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: leseni drogovi (smrekovi)
z zeleno impregnacijo.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
20,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: leseni drogovi (borovi) s
kreozotsko impregnacijo.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
5,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 25,000.000
SIT brez DDV; sklop A: 20,000.000 SIT;
sklop B: 5,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
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obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 98 točk,
2. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 1. 2007 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 1. 2007
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del in Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
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Št. 102/3846/2006
Ob-36006/06
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. Marko Hrast, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-24-42, elektronska pošta: Marko.Hrast@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo:
Elektro-Slovenija,
d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-54, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Albinca.Suhadolc@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ElektroSlovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-54, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Albinca.suhadolc@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 206/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nabava stikalne VN opreme za potrebe investicij v letu 2007 po naslednjih sklopih:
sklop – A: odklopniki 110 kV, sklop – B:
odklopniki 220 kV, sklop – C: odklopniki
400 kV, sklop – D: ločilniki 110 kV, sklop
– E: ločilniki 220 kV, sklop – F: ločilniki
400 kV, sklop – G: podporni izolatorji
220 kV in podporni izolatorji 400 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP po specifikaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj
60 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z
izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni
dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za
izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
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so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B1) spodaj navedena merila:
Naročnik bo ponudbe za vsako tehnično
celoto (sklop) vrednotil na podlagi naslednjih meril:
1. skupna ponudbena cena (75%
delež);
2. potrjene reference proizvajalca VN
opreme za napetostni nivo 110 kV, 220 kV
in 400 kV na področju UCTE (10% delež);
3. usposobljenost vzdrževanja osebja
naročnika za vzdrževanje ponujenega tipa
opreme in prisotnost pooblaščenega servisa
v Sloveniji (5% delež);
4. tipizacija opreme (10% delež).
Merila so podrobno opisana v razpisni
dokumentaciji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 206/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak deloven dan do
17. 1. 2007 od 10. do 14. ure.
Cena: 15.000 (12.500 + 2.500 DDV),
(62,59 EUR).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
račun, št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 206/2006.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2007
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvo
rana B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-36022/06
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.
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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
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
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/OP-20/2006-ident
237662.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kablov 20 kV enožilni.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Elektro Gorenjske, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naveden v specifikaciji razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: pogodba se bo z izbranim dobaviteljem sklenila za čas od datuma veljavnosti
pogodbe do 31. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Garancija za resnost ponudbe v znesku 4.000 EUR in veljavnostjo do 22. 2.
2007.
– Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 3. 3. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od datuma
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
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 (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– razpolaganje s skladiščem,
– razpolaganje s strojem za merjenje,
rezanje in previjanje kablov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja cena = 95 točk,
2. certifikat ponudnika = 2,5 točke,
3. certifikat proizvajalca = 2,5 točke.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-20/2006ident 237662.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 22. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije je možen po predhodni
enodnevni najavi na telefonsko številko
04/20-83-555 (Urška Gartnar Ličar) 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: 22. 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: 22. 1. 2007
ob 11. 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: 15. 12. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-36023/06
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
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
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/OP-19/2006-ident
237663.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kablov 1 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Elektro Gorenjske, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naveden v specifikaciji razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: pogodba se bo z izbranim dobaviteljem sklenila za čas od datuma veljavnosti
pogodbe do 31. 1. 2008.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Garancija za resnost ponudbe v znesku 4.000 EUR in veljavnostjo do 22. 2.
2007.
– Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 3. 3. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od datuma
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
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 (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– razpolaganje s skladiščem,
– razpolaganje s strojem za merjenje,
rezanje in previjanje kablov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja cena = 95 točk,
2. certifikat ponudnika = 2,5 točke,
3. certifikat proizvajalca = 2,5 točke.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-19/2006ident 237663.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 22. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 04/20-83-555 (Urška
Gartnar Ličar) 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: 22. 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: 22. 1. 2007
ob 9. uri; Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj.
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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: 15. 12. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.

Gradnje
Št. 4500001480
Ob-36066/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Luka Koper d.d., Razvojno investicijska
služba, kontaktna oseba: Rudi Peric, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija, tel.
05/66-56-944, faks 05/63-95-026, elektronska pošta: rudi.peric@luka-kp.si, internetni
naslov: www.luka-kp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Luka Koper d.d., Razvojno
investicijska služba, kontaktna oseba: Rudi
Peric, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija, tel. 05/66-56-944, faks 05/63-95-026,
elektronska pošta: rudi.peric@luka-kp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Luka Koper d.d., Razvojno investicijska služba, kontaktna oseba: Ines Čok,
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija,
tel. 05/66-56-937, faks 05/63-95-026, elektronska pošta: Ines.cok@luka-kp.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Luka Koper
d.d., Razvojno investicijska služba, kontaktna oseba: Ines Čok, Vojkovo nabrežje 38,
6501 Koper, Slovenija, tel. 05/66-56-937,
faks 05/63-95-026, elektronska pošta:
Ines.cok@luka-kp.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: javno naročilo za izdelavo delovnega platoja lokacije 2 za izvedbo obremenilnega
preizkusa za izgradnjo veza 7c z zaledno
skladiščno površino v Luki Koper, št. JN
146/06.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Luka Koper.
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: ponudnik mora ponuditi izvedbo celotnega javnega naročila na način kot je določeno v
projektni nalogi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: začetek 1. 2. 2007 in/ali konec
28. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe, vnovčljiva na prvi poziv, v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 28. 2.
2007;
– nepreklicna, brezpogojna bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z
zapadlostjo najmanj en dan po preteku roka
za dokončno izvedbo posla;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: do 90% pogodbene vrednosti s
potrjenimi začasnimi situacijami ter končno
situacijo v višini 10% pogodbene vrednosti
po podpisanem prevzemnem zapisniku v
roku 45 dni od datuma prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti starejši od treh mesecev)
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet ponudbe;
– da ima ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti
starejši od treh mesecev);
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in ni bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti starejši
od treh mesecev);
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek (dokazilo na
dan odpiranja ne sme biti starejši od treh
mesecev);
– da je plačilno sposoben ker dokazuje s
potrdilom o poslovanju na TRR (da v zadnjih
6 mesecih od dneva oddaje javne ponudbe
ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti);
– da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo tega razpisa uspešno izvedel
vsaj dve podobni deli;
– da zagotavlja rok izvedbe predmeta
naročila najkasneje do 28. 2. 2007 razen v
primeru pritožbe ali ugovora na izbiro;
– da priloži podroben opis predmeta naročila, upoštevajoč zahteve iz Priloge 1;
– da pravne osebe, ki bodo oddale ponudbo za sanacijo žerjavne proge na obali
8. in 9. veza v Luki Koper, kot nosilci ne
morejo sodelovati kot podizvajalci drugih
ponudnikov – nosilcev;
– morebitni podizvajalci nosilca delujejo
v imenu in za računa nosilca in ta zanje v
celoti odgovarja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra; samostojni podjetniki, ki se po zakonu niso dolžni
vpisati v sodni register, predložijo potrdilo
o priglasitvi (dokument na dan odpiranja ne
sme biti starejši od treh mesecev);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, 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
(dokument na dan odpiranja ne sme biti
starejši od enega meseca);
– potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku
(dokument na dan odpiranja ne sme biti
starejši od enega meseca).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega organa, kjer ima ponudnik svoj sedež o poravnanih vseh davkih in prispevkih v skladu z zakonodajnimi
predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– izjavo ponudnika, da bo kljub že sprejetim pogodbenim obveznostim, v primeru,
da bo izbran, sposoben izpolniti javno naročilo pod pogoji iz razpisne dokumentacije
(razpisni obrazec 7);
– obrazec „Reference” z zahtevanimi prilogami (razpisni obrazec 9).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. rok storitve.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT oziroma 41,73 EUR
preračunano po centralnem paritetnem
tečaju 1 EUR = 239,640 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo od prvega
dne po objavi javnega naročila vsak delovni
dan od 8. do 15. ure v Luki Koper d.d., Razvojno investicijska služba, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (tel. 05/66-56-937, faks
05/63-95-026) oziroma jo na pisno zahtevo
naročnik posreduje po pošti proti plačilu
10.000 SIT na transakcijski račun Luka Koper d.d. št. 10100-0000001935.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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 22. 2. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 1. 2007
ob 12. uri; Luka Koper d.d., Razvojno investicijska služba (sejna soba), Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.
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: Luka Koper
d.d., Razvojno investicijska služba, Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Luka Koper d.d.,
Razvojno investicijska služba

Storitve
Ob-35960/06
Obvestilo
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila po odprtem postopku za izvedbo
storitve popravilo črpalk eksplozijsko varne
izvedbe, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 112 z dne 3. 11. 2006, Ob-30652/06,
je do datuma za oddajo ponudb pravočasno prispela ena ponudba. Po pregledu
ponudbe je naročnik ugotovil, da je ponudba nepravilna. Naročnik tako ni pridobil
nobene pravilne ponudbe, zato bo pričel
nov postopek za oddajo predmetnega javnega naročila.
RTH, Rudnik Trbovlje- Hrastnik d.o.o.
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Ob-35980/06
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: Marjeta Lindič, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-121, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
popravilo črpalk eksplozijsko varne izvedbe.
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 eurov.
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 izvajalcem 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.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.2) Druge
prejšnje
objave:
Ob-30652/06 z dne 3. 11. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 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 ga. Lindič vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
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. 12. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 1. 2007
ob 10.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
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: 15. 12. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 4500001444
Ob-36076/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Luka Koper d.d., Razvojno investicijska
služba, kontaktna oseba: Simon Domjo, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija,
tel. 05/66-56-638, faks 05/63-95-026, elek
tronska pošta: simon.domjo@luka-kp.si, internetni naslov: www.luka-kp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Luka Koper d.d., Razvojno investicijska služba, kontaktna oseba: Simon Domjo, Vojkovo nabrežje 38,
6501 Koper, Slovenija, tel. 05/66-56-638,
faks 05/63-95-026, elektronska pošta:
simon.domjo@luka-kp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Luka Koper d.d., Razvojno investicijska služba, kontaktna oseba: Ines Čok,
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija,
tel. 05/66-56-937, faks 05/63-95-026, elektronska pošta: Ines.cok@luka-kp.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Luka Koper
d.d., Razvojno investicijska služba, kontaktna oseba: Ines Čok, Vojkovo nabrežje 38,
6501 Koper, Slovenija, tel. 05/66-56-937,
faks 05/63-95-026, elektronska pošta:
ines.cok@luka-kp.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za izdelavo projektne in
tehnične dokumentacije 12. veza z zaledno površino in za izkop morskega dna v
bazenu II v Luki Koper št. JN 143/06.
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: ponudnik mora ponuditi izvedbo celotnega javnega naročila na način kot je določeno v
projektni nalogi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: začetek 1. 3. 2007 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– bančna garancija za resnost ponudbe, vnovčljiva na prvi poziv, v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 28. 2.
2007;
– nepreklicna, brezpogojna bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z
zapadlostjo najmanj en dan po preteku roka
za dokončno izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: do 90% pogodbene vrednosti s
potrjenimi začasnimi situacijami ter končno
situacijo v višini 10% pogodbene vrednosti
po podpisanem prevzemnem zapisniku v
roku 45 dni od datuma prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti starejši od treh mesecev)
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet ponudbe,
– da ima ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti
starejši od treh mesecev),
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in ni bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti starejši
od treh mesecev),
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek (dokazilo na
dan odpiranja ne sme biti starejši od treh
mesecev),
– da je plačilno sposoben ker dokazuje s
potrdilom o poslovanju na TRR (da v zadnjih
6 mesecih od dneva oddaje javne ponudbe
ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti),
– da je ponudnik v zadnjih desetih letih
pred objavo tega razpisa uspešno izvedel
vsaj dve podobni deli, kot podobna dela se
bodo upoštevala dela s področja projektiranja morskih obal, obmorskih objektov ali
gradbenih konstrukcij, ki so podobne predvidenim v tehničnem delu razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja rok izvedbe predmeta
naročila najkasneje do konca junija 2007,
brez izdelave PID, razen v primeru pritožbe
ali ugovora na izbiro,
– da priloži podroben opis predmeta naročila, upoštevajoč zahteve iz razpisne dokumentacije,
– da pravne osebe, ki bodo oddale ponudbo za izdelavo projektne in tehnične
dokumentacije PVO, PGD, PZI in PID 12.
veza z zaledno skladiščno površino v bazenu II v Luki Koper, kot nosilci ne morejo
sodelovati kot podizvajalci drugih ponudnikov – nosilcev,
– morebitni podizvajalci nosilca delujejo
v imenu in za računa nosilca in ta zanje v
celoti odgovarja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra; samostojni podjetniki, ki se po zakonu niso dolžni
vpisati v sodni register, predložijo potrdilo
o priglasitvi (dokument na dan odpiranja ne
sme biti starejši od treh mesecev),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
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suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(dokument na dan odpiranja ne sme biti
starejši od enega meseca),
– potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku
(dokument na dan odpiranja ne sme biti
starejši od enega meseca).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON1, BON2,
– potrdilo davčnega organa, kjer ima ponudnik svoj sedež o poravnanih vseh davkih in prispevkih v skladu z zakonodajnimi
predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo ponudnika, da bo kljub že sprejetim pogodbenim obveznostim, v primeru,
da bo izbran, sposoben izpolniti javno naročilo pod pogoji iz razpisne dokumentacije
(razpisni obrazec 7),
– obrazec »Reference« z zahtevanimi
prilogami (razpisni obrazec 9).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. ocena vrednosti celotne investicije
skupaj s potrebnim izkopom,
2. ponudbena cena,
3. reference,
4. rok izvedbe.
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: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo od prvega
dne po objavi javnega naročila vsak delovni
dan od 8. do 15. ure v Luki Koper d.d., Razvojno investicijska služba, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (tel. 05/66-56-937; faks
05/63-95-026) oziroma jo na pisno zahtevo naročnik posreduje po pošti proti plačilu
10.000 SIT na transakcijski račun Luka Koper d.d. št. 10100-0000001935.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2007 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 1. 2007
ob 12. uri; Luka Koper d.d., Razvojno investicijska služba (sejna soba), Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.
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: Luka Koper
d.d., Razvojno investicijska služba, Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Luka Koper d.d.,
Razvojno investicijska služba
Št. 430-71/2006
Ob-36087/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, kontaktna oseba: Cveto Kosec, Sekretar,
Kotnikova 5, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-37, faks 01/478-71-82,
elektronska pošta: cveto.kosec@gov.si, internetni naslov: www.mg.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve I B 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik:
Številka JN: 4.
Številka zadeve: 430-71/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oddaja javnega naročila po odprtem postopku za izdelavo državnega lokacijskega načrta za HE Brežice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kjerkoli v Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.14.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 28 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
RS, proračunska postavka 8789.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
Predložiti morajo podpisan pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
Pogoje za udeležbo morajo izpolnjevati
vsi izvajalci v skupni pogodbi. Ponudnik zagotovi, da tudi morebitni njegovi podizvajalci
izpolnjujejo pogoje za udeležbo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: glej razpisno dokumentacijo, priloga B.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: glej razpisno dokumentacijo, priloga B.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: glej razpisno dokumentacijo,
priloga B.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: številka:
430-71/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 2. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 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: do 10. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2007
ob 10. uri; v prostorih Direktorata za energijo, Dunajska 48, III. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 12. 2006.
Ministrstvo za gospodarstvo,
Direktorat za energijo

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-35630/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-215,
faks 07/39-39-212, elektronska pošta:
pavle.jenic@novomesto.si, internetni naslov: http://www.novomesto.si/si/.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-37/2006-2011.
II.5) Kratek opis: dobava pohištvene
opreme za knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu, objekt Rozmanova 28, po izdelanem projektu opreme Ateljeja Marko
Mušič d.o.o.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-27971/06: Lesnina MG oprema, d.d. Ljubljana, kontaktna
oseba: Sašo Vovk, univ. dipl. inž. arh., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/436-16-05, faks 01/436-34-41, elektronska pošta: info@lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,810.500 SIT.
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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: 430-37/2006-2011.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 102 z dne 6. 10. 2006,
Ob-27971/06.
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: 12. 12. 2006.
Mestna občina Novo mesto
Št. 900/06
Ob-35644/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, faks ++386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo za nakup PE vrečk.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup PE vrečk.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.22.10.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: da.
Pogodba bo sklenjena za obdobje 12.
mesecev z možnostjo 2x podaljšanja.
Če je znan, navedite začasni časovni
razpored za uporabo teh opcij: 12 mesecev
od oddaje naročila.

Število možnih podaljšanj: 2.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe v višini 10%
končne ponudbene vrednosti, z vključenim
DDV. Nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo 90 dni od prejema
računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 2. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila št.
01100-6030277894.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 200 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 2.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Zainteresirani ponudniki imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
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Št. 2994-13
Ob-35654/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktna oseba: Silva Pust, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47, elektronska pošta: Silva.Pust@zrsbr.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: prodaja surovega
olja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 210,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najvišja cena.
1. najnižja cena,
2. reference ponudnikov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Uradni list Republike Slovenije št. 108 z dne 20. 10. 2006: Tovarna
olja GEA, kontaktna oseba: Simona Vižintin,
Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 205,044.597,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29107/06 z dne 20. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-35655/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava strojev za štetje gotovine.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,190.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 65 točk,
– garancijska doba: 10 točk,
– servisna mreža v RS: 8 točk,
– odzivni čas za odpravo okvar: 5 točk,
– število prodanih ponujenih tipov strojev
v EU: 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 95/B: Biroform DNS d.o.o.,
Motnica 11, 1236 Trzin, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,331.873 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 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: 12. 12. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-35656/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si, internetni naslov:
www.sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup sistemov za
neprekinjeno napajanje – sklop 2:
– oddelčni sistem za neprekinjeno napajanje – 23 kosov,
– sistem za neprekinjeno napajanje – 12
kosov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-8/2006
– sklop 2: Marand Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič, Koprska
ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-31-00, faks 01/475-56-00, elektronska pošta: info@marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,041.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-25732/06 z dne 15. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 12. 2006.
Vrhovno sodišče RS,
Center za informatiko
Št. 00701-03/2006
Ob-35657/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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:
28.82.31.00-8.
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
varnostnih ograj za potrebe interventne
zamenjave na državnih cestah v RS.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 266,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-147: Liko Liboje d.d.,
Liboje 26a, 3301 Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 265,055.950 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:
6. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 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: 12. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-35658/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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: izdelava in dobava cestnih smernikov za potrebe interventne
zamenjave na DC v RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,500.000 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-147: Meblo a + a, Industrijska c. 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,420.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-35659/06
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.
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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.5) Kratek opis: dobava in montaža
avtomatskih števcev prometa z GSM prenosom podatkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-176: Mikrobit d.o.o., Ul.
arhitekta Novaka 13, 5000 Murska Sobota,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53,100.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 85-86 z dne 11. 8.
2006.
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: 12. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-35660/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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: izdelava in dobava
prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah v
RS – sklop 1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,166.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-004: Elelktrum Radenci
d.o.o., Prešernova ul. 10, 9252 Radenci,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,425.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 13. 1. 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: 12. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Št. 00701-03/2006
Ob-35661/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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: izdelava in dobava
prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah v
RS – sklop 2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,166.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-004: Meblo Nova Gorica
d.d., Industrijska c. 1, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,425.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 13. 1. 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: 12. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-35662/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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: izdelava in dobava
prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah v
RS – sklop 3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-004: Signaco d.o.o.,
Jemčeva c. 21b, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,375.515 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. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 13. 1. 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: 12. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 100/06
Ob-35663/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Šentvid, kontaktna oseba: Vesna Kosmač, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija, tel. 01/513-03-50,
faks 01/513-03-70, elektronska pošta: vrtec.sentvid@guest.arnes.si, internetni naslov: http://www2.arnes.si~vvzljsen-.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna nabava
prehrambenega blaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– fiksnost ponudbenih cen,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev
za sklop mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,891.282,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop meso in mesni izdelki: Litijska mesarija d.d., Slatna 1, Šmartno.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,501.174,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop perutninsko meso izdelki in jajca:
MDK d.d., Agrokombinatska 63, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,908.946,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop ribe in konzervirane ribe: Brumec
Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 983.594,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop sveža zelenjava in suhe stročnice,
sveže in suho sadje: Mercator d.d., sektor
ET, Slovenčeva 25, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,926.665 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop krompir: Janez Drešar, Vesca 14,
Vodice.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 981.760 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
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za sklop zamrznjena zelenjava in zamrznjeno sadje: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova
55, Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 337.001 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: Impuls d.o.o. Domžale, Motnica
11/1, Trzin.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 518.218,57 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop sadni nektarji, sokovi in sirupi: Opoj
sokovi d.o.o., Suhadole 49a, Komenda.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,599.871,99 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop: žita in mlevski izdelki: Žito d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 306.100 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop kruh in pečeno pekovsko pecivo,
testenine, zamrznjeni izdelki iz testa, slaščičarski izdelki in keksi: Pekarna Blatnik
d.o.o., Podgorica 25, Videm Dobrepolje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,820.005,25 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop splošno prehrambeno blago: Era
SV d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,700.973,05 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 22.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Vrtec Šentvid
Ob-35664/06
1.1) 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 stacionarne opreme za
soljenje.
II.1.2) Vrsta narocila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni krajj dobave: Avtocestna baza
Hrušica – izpostava Podtabor.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava stacionarne opreme za soljenje.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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28211600, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 28213110.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1)
Skupna
končna
vrednost
naročil(-a): 35,093.952 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

Ponderiranje
0.90
0.10

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 413/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S – 021612 z dne 6. 6. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 161-173434
z dne 25. 8. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/S 092 –
024004 z dne 1. 9. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Silos za sol
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
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:
18,893.952 SIT z 20% DDV.
Št. naročila: 2
Naslov: Rezervoar za tekočino CaCI2
V.1) Datum oddaje naročla: 20. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
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:
16,200.000 SIT z 20% DDV.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 12. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d.
Št. 902/06
Ob-35665/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup koronarnih stentov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup koronarnih stentov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.45.00.
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II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 84,745.617,60 SIT z 8,5% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005/S 232-228838 z dne 12. 12. 2005.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 41-043800
z dne 1. 3. 2006.
Št. naročila: 07
Naslov: 1. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Gopharm d.d., Cesta 25. junija 1D, 5000
Nova Gorica, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 46,200.000 SIT z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
25,140.057,60 SIT z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 07
Naslov: 2. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210
Sežana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 34,800.000 SIT z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
32,810.400 SIT z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 07
Naslov: 4. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Angiomedic d.o.o., Tabor 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 32,960.000 SIT z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
26,795.160 SIT z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: naročnik za
sklope št.: 3, 5 in 6 ni opravil izbire, ker
ni prejel pravilnih, primernih in sprejemljivih
ponudb.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-35815/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontakt
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na oseba: Franci Jamšek, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: http://www.mzz.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 040/2006-MZZ.
II.5) Kratek opis: javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave za nabavo opreme za mehansko varovanje objektov diplomatsko konzularnih
predstavništev Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: G&Grdadolnik s.p., Ob
Ljubljanici 134, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/562-40-25, faks 01/544-64-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,422.970 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02: G & Grdadolnik s.p.,
Ob Ljubljanici 134, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/542-40-25, faks 01/544-64-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 471.290 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 040/2006-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo (razen
DDV) se financira iz Schengenskega vira:
35. člen Akta o pogojih pristopa novih članic
(Uradni list EU, št. 236/2005); Vzpostavitev
evropskega vizumskega informacijskega
sistema – nadzor zunanje meje.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 229/21
Ob-35816/06
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 elektrotehniko, kontaktna oseba: Maja Slovenc,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-87-44, faks 01/476-87-45, elektronska pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JREL 2006.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
električne energije v letu 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130.000 EUR.
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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. JREL 2006: Elektro Ljubljana d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Robert
Jelenc, Slovenska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-27, faks 01/430-69-15,
elektronska pošta: robert.jelenc@elektroljubljana.si, internetni naslov: www.elektroljubljana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 129.100,83 EUR,
najnižja ponudba: 129.100,83 EUR, najvišja
ponudba: 139.224,92 EUR.
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: JREL 2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 111 z dne 27. 10. 2006,
Ob-30024/06.
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: 12. 12. 2006.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Št. 10/06
Ob-35821/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije,
kontaktna oseba: Polona Petelinšek, Ljubljanska cesta 17, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/428-22-12, faks 03/544-16-07, elektronska
pošta: polona.petelinsek1@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1, vsak delovni dan od
8. do 15. ure.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava električne energije
za potrebe javnih zavodov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
javnih zavodov, ki so oddali pooblastilo Zvezi srednjih šol in dijaških domov
Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: različne lokacije po Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena količina električne energije za obdobje
štiriindvajset mesecev je VT: 7.982.000 kWh,
MT: 3.686.000 kWh, ET: 1.350.000 kWh.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2007 in/ali konec
31. 3. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu bo
moral predložiti še: bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih vrednosti – v višini
5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa in njegove potrditve s strani
odgovorne osebe naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila in za katero
daje ponudbo, pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
2. Ponudnik mora imeti 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 ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
5. Ponudniku ne sme biti na katerikoli
način dokazana huda strokovna napaka na
področju, ki je povezana z njegovim poslovanjem.
6. Ponudnik mora imeti poravnane 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.
7. Ponudnik mora biti finančno ekonomsko sposoben.
8. Ponudnik mora izpolnjevati obveznosti
do kooperantov, dobaviteljev in podizvajalcev.
9. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi
za izvajanje dobave.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem
ponudnikom, ki bodo s predložitvijo ustreznih dokazil določenih v tem razpisu in v
razpisni dokumentaciji izpolnili pogoje o
pravnem statusu, ekonomski in finančni
sposobnosti ter tehnični sposobnosti. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izpolnjevati
enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v
Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1. točke III.2.1.: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2.
točke III.2.1: licenca za opravljanje energetske dejavnosti s področja predmetnega
javnega naročila, izdana s strani Agencije
za energijo;
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– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3. točke III.2.1: potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in lastna izjava ponudnika,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem (priloga št. 4);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4. točke III.2.1.: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5.
točke III.2.1.: izjava ponudnika, da mu ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem
(priloga št. 5);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6. točke III.2.1: potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7.
točke III.2.1.: pravne osebe: obrazec BON
– 1/P, samostojni podjetniki: BON – 1/SP;
vsi ponudniki še potrdila poslovnih bank;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8. točke III.2.1.: poročilo pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je poravnal vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma od izdaje revizorskega
poročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 9. točke III.2.1.: izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti javno naročilo, izjava
ponudnika o kadrovski sposobnosti, izjava
ponudnika, da mu zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe in izjava o izpolnjevanju
pogodbenih obveznosti (priloga št. 6).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Energetski zakon.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 2. 2007.
Cena: 10.000 SIT oziroma 41,73 EUR.
Pogoji in način plačila: na TR:
06000-0940575543, sklic: 1/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 2. 2007
ob 12. uri; na sedežu naročnika, pisarna
št. 25b.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2006.
Zveza srednjih šol
in dijaških domov Slovenije
Št. 1-06-79
Ob-35822/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JZ Zdravstveni dom Celje, kontaktna oseba: Nada Martinčič, Gregorčičeva 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/54-34-520, faks
03/54-34-501, elektronska pošta: infos@
zd-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-JNB/06-006.
II.5) Kratek opis: dobava laboratorijskega materiala Reagenti Roche.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– 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. 1-JNB/06-006: Roche
farmacevtska družba d.o.o., kontaktna oseba: Peter Bratušek, mag. farm., Vodovodna
cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/56-80-278, faks 01/56-80-280, elektronska pošta: brigita.novak@roche.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,570.419,60 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: 1-JN/06-79.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006,
Ob-29325/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2006.
Zdravstveni dom Celje
Št. 430-21/2006-13
Ob-35842/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.90.00.00-7; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 15.32.10.00-4, 15.98.21.00-6,
41.11.00.00-3, 15.98.10.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 213/2004 – OMP.
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II.5) Kratek opis:
I. sklop: sadni sokovi, nektar, sadne
pijače,
II. sklop: sadni sirupi,
III. sklop: ledeni čaj, voda, gazirane pijače.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 213/2004
– OMP – II. faza: I. sklop: sadni sokovi,
nektar, sadne pijače; III. sklop: ledeni čaj,
voda, gazirane pijače: Mercator d.d., Sektor
eksterne trgovine, kontaktni osebi: Srečo
Trope, Lidija Rogelj, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24,
01/560-33-34, faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si, lidija.rogelj@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 115,576.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 213/2004 – OMP
– II. faza – II. sklop: sadni sirupi: Opoj sokovi
d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Suhadole 49a, 1218 Komenda, Slovenija, tel.
01/724-03-00, faks 01/724-03-13, elektronska pošta: sonja.starc@nektar.eu.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,032.000 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: 430-21/2006-13.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 612/06
Ob-35843/06
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: Sabina Arčan, Celjska cesta
37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-01-00,
faks 03/780-02-00, elektronska pošta: sabina.arcan@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: sadje južno,
2. sklop: sadje domače,
3. sklop: zelenjava,
4. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
5. sklop: meso in mesni izdelki,
6. sklop: jajca,
7. sklop: mlevski izdelki in testenine,
8. sklop: splošno prehrambeno blago,
9. sklop: mleko in mlečni izdelki,
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10. sklop: čaji,
11. sklop: zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT za leto 2007.
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. 1: Pitus d.o.o., kontaktna oseba: Danica Žavcar, Ob Dravi 2/a,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/471-61-26
in 02/471-61-23, faks 02/471-61-25, elektronska pošta: pitus@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 798.860,01
SIT, najvišja ponudba 992.140,01 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: S. P. Plod d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica, Slovenija, tel.
02/803-81-55, faks 02/803-81-59, elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 862.315,02
SIT, najvišja ponudba 1,175.960,02 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska cesta 107,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24
in 01/560-33-34, faks 01/560-34-72, elektronska pošta: lidija.rogelj@mercator.si, sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4,015.480,06
SIT, najvišja ponudba 5,400.558,08 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Pekarna Boč d.o.o., kontaktna oseba: Martina Koren, Zbelovo 33/a,
3215 Loče, Slovenija, tel. 03/576-36-47,
faks 03/576-31-89, elektronska pošta: pekarna.boc@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,160.599,11
SIT, najvišja ponudba 3,119.540,05 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5: Celjske mesnine d.d., kontaktna oseba: Jelka Rihter,
Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92, faks 03/425-52-50
in 03/425-52-33, elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 8,853.690,13
SIT, najvišja ponudba 9,402.336,05 SIT.
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Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: Kmetijska zadruga Laško z.o.o., kontaktna oseba: Peter Oprčkal,
Sevce 16/a, 3272 Rimske Toplice, Slovenija,
tel. 03/734-43-50, faks 03/734-43-66, elektronska pošta: kz-lasko@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 656.040,01
SIT, najvišja ponudba 984.060,01 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: M. M. Kaučič d.o.o.,
kontaktna oseba: Mirko Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija, tel.
02/560-90-90, faks 02/560-90-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,012.830,02
SIT, najvišja ponudba 1,298.709,38,63 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8: ERA – SV d.o.o.,
kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20, elektronska pošta: era-sv@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 9,662.776,23
SIT, najvišja ponudba 9,699.271,69 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: Agroind Vipava 1894,
Vipava d.d., kontaktna oseba: Vera Trafela,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-13-18, elektronska pošta: majda.skapin@vipava1894.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 6,567.878,56
SIT, najvišja ponudba 7,923.764,24 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: Mogota d.o.o., kontaktna oseba: Ida Drozg, Cesta v Trnovlje
7, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/780-04-44,
faks 03/780-04-45, elektronska pošta: mogota.doo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 521.480,01
SIT, najvišja ponudba 680.101,39 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Nina Podgoršek, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10, elektronska pošta: nina@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 656.040,01
SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5 (za sklop
4, 6 in 7); 4 (za sklop 1, 2, 3 in 10); 3 (za
sklop 9); 2 (za sklop 5 in 8); 1 (za sklop
11).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-26255/06, št. 457/06, strani
7471–7472, Ur. l. RS, št. 98 z dne 22. 9.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 1. 2007 do 31. 5. 2007 oziroma
od 1. 1. 2007 do 30. 4. 2007 (za sklop 1,
2 in 3).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2006.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-35970/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije,
kontaktna oseba: Boris Koprivnikar, Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/520-80-00, faks 01/520-80-06, elektronska pošta: info@ssz-slo.si, internetni
naslov: www.ssz-slo.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za leto 2007 in 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 850,000.000 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. 1/06-jn: Elektro Celje
d.d., kontaktna oseba: Slavica Kneževič,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-00, faks 03/420-14-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.004,752.282,14 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/06-jn.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 9. 10. 2006,
Ob-27779/06.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2006.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Št. 430-175/2006/24
Ob-35983/06
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.
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. 430-175p/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
integracije s podatkovnimi bazami-prenova CRP, 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): 24,000.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
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: 430-175p/2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Integracije s podatkovnimi bazami – prenova CRP
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 11.
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: 20,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
24,000.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Opomba pod točko IV.1): izveden je bil
postopek s pogajanji, po neuspeli oddaji naročila v II. fazi omejenega postopka.
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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 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:
15. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-443/2006/7
Ob-35984/06
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.
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. 430-443/2006.
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
izmenjava podatkov z registrom nepremičnin, 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): 50,000.000 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: 430-443/2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Izmenjava podatkov z registrom
nepremičnin
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 11.
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, Sloveni-
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ja, 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: 50,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
50,000.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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 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:
15. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-444/2006/7
Ob-35985/06
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.
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. 430-444/2006.
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 prenova azilnih evidenc oziroma vzpostavitev registra prosilcev za azil in sistema
za evidentiranje integracijskih ukrepov
za begunce, 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): 66,000.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
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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: 430-444/2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Prenova azilnih evidenc oziroma
vzpostavitev registra prosilcev za azil in sistema za evidentiranje integracijskih ukrepov
za begunce
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 11.
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: 66,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
66,000.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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 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:
15. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-35988/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Branka
Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-31, faks 01/477-31-89,
elektronska pošta: branka.raposa@js.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 19/06.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
električne energije 2007–2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT/leto.
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. 19/06: Elektro Ljubljana
d.d., kontaktna oseba: Robert Jelenc, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-27, faks 01/430-69-15,
elektronska pošta: robert.jelenc@elektro-
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ljubljana.si, internetni naslov: www.elektroljubljana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 74,483.058 SIT/leto,
najnižja ponudba: 74,483.058 SIT/leto, najvišja ponudba: 79,337.531 SIT/leto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 19/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29300/06 z dne 20. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 430-378/2006/10
Ob-36062/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi: Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo centralnega računalnika za primarno lokacijo, št.
430-378/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava centralnega računalnika IBM System z9 Business Class za primarno lokacijo in njegova namestitev na tej lokaciji (Štefanova
2, Ljubljana).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.10.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 156,900.000 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: 430-378/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo: Ur. l. RS, št. 96/06 z dne 15. 9. 2006,
Ob-25802/06.
Obvestilo o naročilu: 98/06 z dne 22. 9.
2006, Ob-26217/06.
V.1) Datum oddaje naročila: 13. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.

V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
SRC.SI d.o.o., Tržaška 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: 167,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
156,900.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in /ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt PSF
0511.
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:
15. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-36075/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Štefka
Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-54, faks 01/422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 21/06.
II.5) Kratek opis: mikroskop na atomsko silo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,492.520,96 SIT oziroma 185.664
EUR.
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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
IV.2) Merila za oddajo:
– potreba po združljivosti z že razpoložljivo merilno opremo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/06: Veeco Instruments
SAS, 11 Rue Marie Poussepin, F-9142 Dourdan Cedex, Francija, tel. 33-1-64503520,
faks 33-1-64597222.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-
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vala (brez DDV): cena 44,492.520,96 SIT
oziroma 185.664 EUR.
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: 21/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; CO »Materiali za elektroniko naslednje
generacije ter drugih prihajajočih tehnologij« (ME).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 60424-079/2006
Ob-36083/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Radovljica d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Gašperin, Ljubljanska
cesta 27, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-01-11, faks 04/537-01-12, elektronska pošta: info@komunala-radovljica.si,
internetni naslov: www.komunala-radovljica.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: tovorno vozilo z nadgradnjo
fekalnik kanalnik.
II.5) Kratek opis: vozilo prirejeno za
opravljanje komunalne dejavnosti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev,
– dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3/2006:
M-U-T Stockerau, m.b.h, kontaktna oseba: Ing. Herbert Utz, Schiessstattgasse 49, A-2000 Stockerau, Avstrija, tel.
+43(0)2266/603-0, faks +43(0)2266/603-202,
elektronska pošta: office@m-u-t.at, internetni naslov: www.m-u-t.at.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 45,258.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/2006.
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: da; Ur. l. RS, št. 102 z dne 6. 10. 2006,
Ob-27977/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Komunala Radovljica d.o.o.
Ob-36221/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Uradni list RS d.o.o., Slovenska c. 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 425-14-19.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 277.
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II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Jr 277: S&T Hermes
plus d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,695.686 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR – 277.
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. 106 z dne 13. 10. 2006,
Ob-28792/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 12. 2006.
Uradni list RS d.o.o.

Gradnje
Št. 110-1/06

Ob-36218/06
Popravek
V obvestilu o oddaji naročila za »AC Lendava–Pince z odcepom HC na Dolgo vas,
sklop »A« od km 4+480 do km 13+679«
(Ob-34587/06)«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 128 z dne 8. 12. 2006 se popravita naslednji točki, ki pravilno glasita:
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-35652/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64/JNG-2006.
II.5) Kratek opis: izbor izvajalca za
»Gradbeno-obrtniška in instalacijska
dela pri obnovi pošte 4240 Radovljica«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 261.927 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. 64/JNG-2006: Saning International, d.o.o., kontaktna oseba:
Rudi Velkavrh, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/20-41-385, faks
04/20-42-329.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 138,904.235 SIT
brez DDV.
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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: 64/JNG-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; Ob-21812/06 z dne 28. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 12. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 430-269/2006/22
Ob-35653/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za potrebe PP Rače in PP Cerknica, št.
430-269/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del za potrebe PP Rače in
PP Cerknica, in sicer obsega naslednja
sklopa:
Sklop 1: Gradnja garaž in nadstreškov za
službena vozila ter zunanja ureditev okolja
PP Rače, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena in obrtniška dela, 2. zunanja ureditev,
3. električne inštalacije, 4. strojne inštalacije
in oprema.
Sklop 2: Izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del za potrebe PP Cerknica,
ki zajema naslednja dela: 1. gradbena in
obrtniška dela, 2. zunanja ureditev, 3. notranja kanalizacija, 4. strojne inštalacije, 5.
električne inštalacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 287,425.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 1
Naslov: Izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del za potrebe PP Rače
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-269/2006: Gradnje
Lamut d.o.o., kontaktna oseba: Peter Lamut,
Ilichova 21, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/421-32-30, faks +386/2/421-32-40,
elektronska pošta: gradnje.lamut@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,568.089,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; elektro inštalacijska dela: delež
22,37%.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-269/2006.
VI.3) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 76-77 z dne 21. 7.
2006, Ob-21033/06.
VI.4) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.5) Drugi podatki: opomba pod točko
II.6): Navedena ocenjena vrednost je ocenjena vrednost za celotno javno naročilo, in
sicer za oba sklopa (sklop 1: PP Rače in
sklop 2: PP Cerknica). Predmetno naročilo za objavo obvestila o oddaji naročila pa
se nanaša samo na sklop 1: PP Rače, saj
je bilo obvestilo o oddaji naročila za sklop
2: PP Cerknica že objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 123-124 z dne 1. 12. 2006,
Ob-9368/06.
VI.6) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-35814/06
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 javna
naročila, tel. 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.
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: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba več, manj in dodatnih
gradbeno obrtniških instalacijskih del
ter določitev roka za dokončanje del
obnove objekta Gregorčičeva 25 v Ljubljani, z oznako 430-318/2005, oznaka
JN 10/06-VV.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
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: ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 209,382.631,91 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer samo zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka 430-318/2005
zveza 351-05-75/01, zap. št. JN 25/01 VV.
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IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: Uradni list RS, št. 14-15/01 z dne 2. 3. 2001.
Obvestilo o naročilu: Uradni list RS, št.
63-64/01 z dne 3. 8. 2001.
Št. naročila 430-318/2005
Naslov: Izvedba več, manj in dodatnih
gradbeno obrtniških instalacijskih del ter
določitev roka za dokončanje del obnove
objekta Gregorčičeva 25 v Ljubljani.
V.I) Datum oddaje naročila: 15. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SCT
d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-87-32, faks
01/589-87-20.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
290,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
209,382.631,91 SIT z 20% DDV.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-35823/06
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 javna 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 (URL):
http://www.mju.gov.si/index.phd?id=22.
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: izgradnja Mednarodnega mejnega
prehoda Sočerga z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo z oznako
ODGOISOČ-42/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.

Glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP
Sočerga.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja MMP Sočerga z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo.
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: ne.
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: številka: 430-191/2006;
zap. št. JN: ODGOISOČ-42/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Uradni list RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006,
Ob-25624/06.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 102/103
z dne 6. 10. 2006, Ob-27813/06.
Št. naročila: ODGOISOČ-42/2006, številka: 430-191/2006
Naslov: Izgradnja Mednarodnega mejnega prehoda Sočerga z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: skladno s 77. členom ZJN-1 se vse ponudbe
zavrnejo.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1.321,459.278 SIT z 20% 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:
14. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-35824/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-18-83 v
roke: Služba za javna naročila, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks: 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http:
www.mju.gov.si.
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Internetni
naslov
profila
kupca:
http://www.mju.gov.si/index.phd?id=22.
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: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja mednarodnega mejne-ga
prehoda Zavrč z vsemi gradbeno obrtniškimi
in inštalacijskimi deli ter komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo z oznako ODGOIZAV-24/2006.
11.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP
Zavrč.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Zavrč z vsemi gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo.
II.1.5) Enoten besednjak glavnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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: 430-188/2006:
zap. št. JN: ODGOIZAV-24/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ob-25800/06 /št. 96 z dne 15. 9. 2006.
Obvestilo o naročilu: Ob-27063/06 / št.
100 z dne 29. 9. 2006.
Št. naročila: ODGOIZAV-24/2006, številka: 430-188/2006
Naslov: Izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Zavrč z vsemi gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo.
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: skladno s 76. členom ZJN-1-UPB1 se javno
naročilo ne odda.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 958,560.000 SIT z 20% DDV.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vlr.
Vl.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 +3961/234-28-40.
Vl.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).
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Vl.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@qov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja obvestila:
14. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-35982/06
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: Peter Križnik, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-56,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: peter.kriznik@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
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 38-06.
II.5) Kratek opis: vzdrževalna dela v
kleti kotlovnice kotla VKLM 5 – sanacija
tlakov in kanalizacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 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. PDO 38-06: GP Bežigrad
d.d., kontaktna oseba: Viljem Hočevar, Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/231-78-48, faks 01/432-12-27, elektronska pošta: Sektor.ena@gp-bezigrad.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 24,091.465
SIT, najvišja ponudba: 38,301.942,55 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 38-06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24926/06 z dne 8. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
Št. 2.3.-3189/06
Ob-35994/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Dervarič, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/29-14-609, faks +386/1/29-14-822,
elektronska pošta: alenka.deravric@slo-zeleznice.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
62/2006-SH.
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II.5) Kratek opis: zamenjava salonitne
strešne kritine na objektu centralnega
skladišča v Zalogu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Merila:
1. Višina ponudbene cene 100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 62/2006-SH: Hipox d.o.o.,
kontaktna oseba: Miha Šušteršič, Cesta v
Gorice 16m, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/423-93-30, faks 01/423-93-35, elektronska pošta: hipox@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,442.715,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 96 z dne 15. 9.
2006, Ob-25720/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-36069/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., kontaktna oseba: Danijel Arčan, univ. dipl. inž.
grad., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-67-50, faks 03/713-67-70, elek
tronska pošta: dani.arcan@jkp-zalec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD03/2006.
II.5) Kratek opis: kanalizacija Petrovče
– vzhod.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
44,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno (80%),
– reference, usposobljenost (15%),
– garancijski rok (5%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNGD 03/2006: AGM Nemec Primož s.p., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/56-48-841, faks 03/56-48-840, elektronska pošta: agm.nemec@kabelnet.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,764.030 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22979/06 z dne 11. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Ob-36102/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RS, Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, dobava ter montaža opreme za
izgradnjo meddržavnega mejnega prehoda
Podgorje – več, manj in dodatna dela.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP
Podgorje.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, dobava ter montaža opreme
za izgradnjo meddržavnega mejnega prehoda Podgorje – več, manj in dodatna
dela.
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): 74,769.140,81 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: številka zadeve:
430-2/2006; zaporedna številka javnega naročila: 2006/P 32.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 2006/ P 32; 430-2/20
Naslov: Izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del, dobava ter montaža opreme za izgradnjo meddržavnega mejnega
prehoda Podgorje – več, manj in dodatna
dela
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kraški zidar d.d., Kolodvorska ulica 1, 6210 Sežana,
Slovenija, e-pošta: info@kraskizidar.si, tel.
+386/5/73-12-500, faks +386/5/73-12-502.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 23,879.600 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
23,879.599,85 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 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:
7. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-1/06
Ob-36217/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
454.53.1.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000446.
II.5) Kratek opis: sanacija vozišča na
odseku AC A3/0669 Sežana V–Sežana Z
in A3/0670 Sežana Z–Fernetiči.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 136,750.000 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: CPK, d.d., kontaktna
oseba: Dušan Zlobec, dipl. inž. grad., Ul.
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 135,785.741 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000446.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 110-1/06

Ob-36214/06
Popravek
V obvestilu o oddaji naročila za »Izdelava študije variant (ŠV) s predlogom najustreznejše variantne rešitve za gradnjo državne
ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in
mejo z Republiko Avstrijo« (Ob-34589/06)«,
objavljenem v Uradnem listu RS št. 128/06
z dne 8. 12. 2006, se popravijo naslednje
točke, ki pravilno glasijo:
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 59-60 z dne 9. 6.
2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/06

Ob-36219/06
Popravek
V obvestilu o oddaji naročila za »Izdelava okoljskega poročila za gradnjo državne
ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in
mejo z Republiko Avstrijo« (Ob-34588/06)«,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 128 z
dne 8. 12. 2006, se popravijo naslednje točke, ki pravilno glasijo:
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 59-60 z dne 9. 6. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 173/06
Ob-36067/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ARAO – Agencija za radioaktivne
odpadke, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Simona Sucic, e-pošta: simona.sucic@gov.si, tel. +386/1/236-32-00,
faks+386/1/236-32-30.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.arao.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: izpopolnjenje operativnega sistema
ravnanja institucionalnih radioaktivnih odpadkov v Sloveniji preko postavitve in uvedbe poslovnega informacijskega sistema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 16.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, Slove
nija.
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Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izpopolnjenje
obstoječega operativnega sistema za
ravnanje institucionalnih radioaktivnih
odpadkov v ARAO in razvoj programskega paketa (poslovnega informacijskega
sistema). Projekt predvideva dopolnitev
obstoječih in izdelava novih operativnih postopkov, navodil, baz podatkov ter razvoj,
izdelava in uvedba programskega paketa
(poslovnega informacijskega sistema) za
povezovanje dokumentov in podatkovnih
baz, sledljivost, dopolnjevanje ter njihovo
analizo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90122110; dodatni predmet(-i), glavni besednjak: 72000000, 72210000, 72220000,
72222200, 72222300, 72224100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 236.000 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
20
2. Organizacija in metodologija –
strategija
30
3. Organizacija in metodologija –
časovni razpored aktivnosti
10
4. Ključni strokovnjak – projektni
vodja
20
5. Ključni strokovnjak –
strokovnjak za ravnanje
z radioaktivnimi odpadki
5
6. Ključni strokovnjak –
IT strokovnjak za 15 razvoj
in programiranje
15
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 2004/016-710.05.05.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 151-163459 z dne 18. 8. 2006.
Št. naročila: 9601005-05-05-0001
Naslov: Storitvena pogodba Evropske
skupnosti za zunanje aktivnosti
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Hermes Softlab d.d., Litijska cesta 51,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: andrej.kotar@hermes.si, tel. +386/1/586-51-89,
faks +386/1/586-52-70, internetni naslov:
www.hermes.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 253.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
236.000 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 – št. projekta
2004/016/710.05.05 Izpopolnjenje operativnega sistema ravnanja institucionalnih radioaktivnih odpadkov v Sloveniji preko posta-
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vitve in uvedbe poslovnega informacijskega
sistema.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov http://www.gov.si/dkom.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: po odločbi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo 10 dni od sprejema odločbe o
dodelitvi naročila.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: ARAO
– Agencija za radioaktivne odpadke, pravna služba; Parmova 53, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: branka.snoj@gov.si, tel.
+386/1/236-32-00, faks +386/1/236-32-30.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 12. 2006.
ARAO –
Agencija za radioaktivne odpadke
Št. 173/06

Ob-36068/06

I.1) Name, addresses and contact point(s): ARAO – Agency for Radwaste
management,
Parmova
53,
Sl-1000 Ljubljana, Slovenia, for the
attention of: Mrs. Simona Sučić, te
lephone: +386-1-236-32-00, e-mail: simona.sucic@gov.si, fax +386-1-236-32-30.
General address of the contracting authority: http://www.arao.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: Improvement of
the management of institutional radioactive waste in Slovenia via the design and
implementation of an Information Business
System.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(c) Services.
Service category: No 16.
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 improve functioning of the institutional radioactive waste management of
Slovenian Agency for Radioactive Waste
Management (ARAO) through the development of missing operational procedures, documentation and implementation of new software package named
Information Business System.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
90.12.21.10-2; additional object(s), main
vocabulary: 72.00.00.00-5, 72.21.00.00-0,
72.22.00.00-3, 72.22.22.00-9, 72-22-23-00-0,
72.22.41.00-2, 72.22.42.00-3.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.2) Total final value of contract(s): Value
236.000 EUR excluding VAT.
IV.1.1) Type of procedure: restricted.
IV.2.1) Award criteria:
The most economically advantageous
tender in terms of:
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Criteria
Weighting
1. Organisation and
methodology – rationale
20
2. Organisation and
methodology – strategy
30
3. Organisation and
methodology – Timetable
of activities
10
4. Key experts – Project Manager
20
5. Key experts – Specialist for
radioactive waste management
5
6. Key experts – IT Specialist
for software development
15
no.

IV.2.2) An electronic auction will be used:

IV.3.1) File reference number attributed by the Contracting Authority:
2004/016-710.05.05.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: yes.
Prior
Information
notice:
2006/s151-163459 of 10. 8. 2006.
Contract No: 9601005-05-05-0001
Title: Service contract for European
Community Externaly actions
V.1) Date of contract award: 30. 11. 2006.
V.2) Number of offers received: 5
V.3) Name and address of economic
operator to whom the contract has been
awarded: Hermes Softl.ab d.d., Litijska
cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenia, email: andrej.kotar@hermes.si, telephone:
+386/1/586-51-89, fax: +386/1/586-52-70,
internet address: www.hermes.si.
V.4) Information on value of contract:
Value 253.000 EUR excluding VAT.
Total final value of the contract: Value
236.000 EUR excluding VAT.
V.5) The contract is likely to be sub-contracted: no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by community funds:
yes; Transition Facility Program 2004 – Unallocated IB Envelope, project number
2004/016/710.05.05, ‘Improvement of the
management of institutional radioactive waste
in Slovenia via the design and implementation of an Information Business System’.
Vl.4.1) 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,
fax: +386/1/234-28-40, internet address:
http://www.gov.si/dkom/?lng=eng.
Vl.4.2) Lodging of appeals: Deadline for
lodging appeals is 10 days after recieving
the final decision about contract order.
Vl.4.3) Service from which Information about the lodging of appeals may
be obtained; ARAO – Agency for radwaste
management,
Parmova
53,
1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail: branka.snoj@gov.si, fax +386/1/236-32-30, telephone: +386/1/236-32-00.
VI.4) Date of dispatch of this notice:
13. 12. 2006.
ARAO –
Agency for Radwaste management
Ob-36077/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Matjaž Jug, tel. +386/1/24-15-100, e-pošta:
gp.surs@gov.si, faks +386/1/24-15-344.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.stat.si/.
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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 integriranega informacijskega sistema za poslovne statistike
(ISIS).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Naročilo zajema vzpostavitev integriranega informacijskega sistema za
poslovne statistike. Vzpostavitev informacijskega sistema zajema naslednje štiri
glavne komponente:
1. Modul za načrtovanje statističnega
raziskovanja (za oblikovanje (pripravo)
vprašalnikov in zasnovo drugih metapodatkov).
2. Modul za zbiranje podatkov (za zbiranje podatkov z uporabo vprašalnikov
na papirju in različnih oblik elektronskega
poročanja, shranjevanje podatkov v vhodno
bazo podatkov in pošiljanje zbranih primarnih in sekundarnih podatkov v sistem za
statistično obdelavo).
3. Statistični poslovni register (za
vzdrževanje statističnih podatkov o podjetjih
glede na zakonodajo v EU in Sloveniji ter
za zagotavljanje adresarjev za statistična
raziskovanja).
4. Modul za statistično obdelavo (za prilagodljivo in učinkovito obdelavo poslovnih
statistik; rešitev bi morala podpirati obdelavo
podatkov z uporabo posebnih statističnih in
komercialnih orodij, dostop do podatkov v
različnih fazah in nadzor procesa).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 72.00.00.00, dopolnilni besednjak:
računalniške storitve in s tem povezane storitve, dodatni predmet(-i), glavni besednjak:
72.20.00.00, dopolnilni besednjak: storitve
programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna
končna
vrednost
naročil(-a): vrednost: 999.552 EUR brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 2005/017-462.02.01.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo:
Števila obvestila v UL EU: 2005/S
250-247230 z dne 29. 12. 2005.
Obvestilo o naročilu:
Števila obvestila v UL EU: 2006/S
93-099853 z dne 17. 5. 2006.
Št. naročila: 11145402-02-01-0001
Naslov: Vzpostavitev integriranega informacijskega sistema za poslovne statistike
(ISIS)
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 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: mojca.gros@snt.si,
tel. +386/1/58-55-200, internetni naslov:
http//www.snt.si, faks +386/1/58-55-201.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost
naročila: 1,050.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
999.552 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 20 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Program Prehodni vir 2005, številka
PF 2005/017-462.02.01; Odločba komisije
C (05) 2919.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa
o oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.surs@gov.si, tel. +386/1/24-15-100,
faks +386/1/24-15-344, internetni naslov:
http://www.stat.si/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 12. 2006.
Statistični urad Republike Slovenije

Merila
Ponderiranje
1. Organizacija in metodologija –
utemeljitev
22
2. Organizacija in metodologija –
strategija
20
3. Organizacija in metodologija –
časovni razpored aktivnosti
8
4. Ključni strokovnjaki – ključni
strokovnjak 1: vodja
15
5. Ključni strokovnjaki – ključni
strokovnjak 2: strokovnjak
za baze podatkov
13
6. Ključni strokovnjaki – ključni
strokovnjak 3: strokovnjak
za razvoj aplikacij
11
7. Ključni strokovnjaki – ključni
strokovnjak 4: strokovnjak za
analitično procesiranje
11

Ob-36078/06
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: Matjaž Jug, telephone:
+386/1/24-15-100, e-pošta: gp.surs@gov.si,
fax: +386/1/24-15-344.
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 information system for integrated sta-

tistical processing for business statistics
(ISIS2005).
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 content of the contract is setting
up the integrated information system for
statistical processing for business statistics.
There are four main components of the
integrated system:
1. Survey design module (for questionnaire and other metadata design).
2. Data collection module (for data collecting using paper and different electronic
reporting channels, storing data in input database and dispatching collected primary
and secondary data to statistical processing system).
3. Statistical business register (for maintaining statistical data about enterprises
according to EU and Slovenian legislation
and provide address lists for statistical surveys).
4. Statistical processing module (for
processing business statistics surveys in a
flexible and effective way; solution should
support processing of data using specialized statistical and commercial tools, access to data in different phases and process
monitoring).
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
72.00.00.00-5, supplementary vocabulary:
computer and related services; additional
object(s): 72.20.00.00-7, supplementary vocabulary: software programming and consultancy 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): 999.552
EUR excluding VAT.
IV.1.1) Type of procedure: restricted.
IV.2.1) Award criteria:
The most economically advatageous in
temrs of:
Criteria
Weighting
1. Organization and Methodology –
Rationale
22
2. Organization and Methodology –
Strategy
20
3. Organization and Methodology –
Timetable of activities
8
4. Key experts – Key expert 1:
Team Leader
15
5. Key experts – Key expert 2:
IT expert for databases
13
6. Key experts – Key expert 3:
IT expert for application
development
11
7. Key experts – Key expert 4:
IT expert for analytical
development
11
IV.2.2) An electronic auction has been
used: no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
2005/017-462.02.01.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: yes.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prior information notice:
Notice number in EU OJ: 2005/S
250-247230 of 29. 12. 2005.
Contract notice:
Notice number in OJ: 2006/S 93-099853
of 17. 5. 2006.
Contract no.: 11145402-02-01-0001
Title: Setting up the information system
for integrated statistical processing for business statistics (ISIS2005)
V.1) Date of contract award: 23. 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: mojca.gros@snt.si, telephone:
+386/1/58-55-200,
internet
address:
http//www.snt.si, fax: +386/1/58-55-201.
V.4) Information on value of contract:
Initial estimated total value of the contract: 1.050.000 EUR excluding VAT.
Total final value of the contract: 999.552
EUR excluding VAT.
If annual or monthly value: 20 months.
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; 2005 Transition Facility Program, PF
2005/017-462.02.01; Commission Decisions C (05) 2919.
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 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: +386/1/24-15-100, internet address:
http://www.stat.si/, faks +386/1/24-15-344.
VI.4) Date of dispatch of this notice:
15. 12. 2006.
Statistical Office of the
Republic of Slovenia
Št. 430-44/2006
Ob-35633/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba: Nataša Jančar Rovan,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/400-36-28, faks 01/433-33-01, elektronska pošta: natasa.jancar-rovan@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 23.
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: 430-44/2006.
II.5) Kratek opis: opravljanje varnostno
receptorskih storitev in tehničnega varovanja v stavbi naročnika na Kotnikovi
5 v Ljubljani za obdobje 24 mesecev od
sklenitve pogodbe dalje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.

Št.

135-136 / 22. 12. 2006 /

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – maks. 50 točk,
2. reference – maks. 40 točk,
3. certifikat kakovosti – maks. 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-44/2006: G7 Družba
za varovanje d.o.o., kontaktna oseba: Simon Breceljnik, Špruha 33, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/58-85-520, faks 01/58-85-501,
elektronska pošta: simon.breceljnik@g-7.si,
internetni naslov: g7@g-7.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 73 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20090/06.
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: 11. 12. 2006.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-35650/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škocjan, kontaktna oseba: Martina Hočevar, Škocjan 67, 8275 Škocjan, Slovenija,
tel. 07/38-46-300, faks 07/38-46-309, elektronska pošta: skocjan.obcina@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0035/2006.
II.5) Kratek opis: prevoz osnovnošolskih otrok v Osnovno šolo Frana Metelka Škocjan v šolskih letih 2006/2007 in
2007/2008.
I.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,757.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-0035/2006:
Veolia Transport Dolenjska in Primorska
d.d., kontaktna oseba: Drago Korošec, Kolodvorska 11, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/662-51-03, faks 05/662-51-09, internetni
naslov: www.connex.info.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,757.738 SIT.
Valuta: 30 dni po izstavitvi računa.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 71, Ob-19804/06,
stran 5441.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2006.
Občina Škocjan
Ob-35651/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.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.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 72.21.20.00-4, dodatni predmeti:
74.27.50.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava programske opreme za pripis vrednosti nepremičninam.
II.5) Kratek opis: izdelava programske
opreme za pripis vrednosti nepremičninam.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – od 0 do 70 točk,
2. reference izvajalca – od 0 do 10 točk,
3. odzivni čas popravkov aplikacije – od
0 do 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cosylab d.o.o., kontaktna oseba: Grega Milčinski, Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-66-76, faks 01/477-66-10,
elektronska pošta: info@cosylab.com, internetni naslov: www.cosylab.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,500.000 SIT;
najnižja ponudba 15,500.000 SIT, najvišja
ponudba 32,960.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12012/06 z dne 28. 4. 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: 11. 12. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-35677/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si, internetni naslov:
www.sodisce.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: programska licenca
XML Publisher – 2 kosa in storitve tehnične podpore.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-10/2006: Oracle
Software d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Mitja Žakelj, Dunajska cesta 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: 11,015.136 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2006.
Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko
Ob-35678/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si, internetni naslov:
www.sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: posredovanje tehnične pomoči za računalniško programsko
opremo BEA.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-11/2006: Marand
d.o.o., kontaktna oseba: Borut Čufer, Koprska ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-31-00, faks 01/470-31-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,035.830,71 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 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: 13. 12. 2006.
Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko
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Ob-36103/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RS, Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba več del pri izvajanju inženiringa po FIDIC in gradbenega nadzora za
gradnjo MMP Dobova.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: MMP Dobova.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba več del pri izvajanju inženiringa po
FIDIC in gradbenega nadzora za gradnjo
MMP Dobova.
II.1.5) Enoten 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): 99,873.675,93 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: številka zadeve:
430-243/2006; zaporedna številka javnega
naročila: 2006/P 47.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 2006/ P 47; 430-243/20
Naslov: Izvedba več del pri izvajanju inženiringa po FIDIC in gradbenega nadzora
za gradnjo MMP Dobova
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Projekt d.d. kot vodilno podjetje v skupni ponudbi Slovenske železnice d.d. in Projekt
d.d., Kidričeva 9/a, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, e-pošta: projekt@siol.net, tel.
+386/5/338-00-00, faks +386/5/302-44-93.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 19,100.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
19,023.675,93 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 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:
7. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 00701-03/2006
Ob-36111/06
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:
45.23.32.21-4.
II.5) Kratek opis: obnova talnih obeležb
na državnih cestah v RS v letu 2006 – območje – 7 (Murska Sobota).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-009: Cestno podjetje
Murska Sobota d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,976.330 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:
6. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 19-20 z dne 24. 2.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-36112/06
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.
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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: revizija PGD dokumentacije nadvoza za železnico v Dobovi
na R2-420.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.0000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-183: DDC d.d., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,766.450 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: 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: 15. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-36113/06
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.5) Kratek opis: idejni projekt rekonstrukcije regionalne ceste R1-206/1027
Kranjska Gora-Vršič s sanac. posegi od
km 5+400 do km 12+500.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-157: Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 77 z dne 21. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št.

135-136 / 22. 12. 2006 /

Št. 00701-03/2006
Ob-36114/06
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.5) Kratek opis: projekt PGD, PZI mostu čez Savo na trasi obvoznice Krško.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.0000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-062: Ko-biro d.o.o., Gajštova 32, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,790.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-36115/06
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.5) Kratek opis: redni in glavni pregledi objektov na državnih cestah na področjih KP, GO, NM, LJ.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,166.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-010: Gradbeni inštitut
ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,185.572 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 19-20 z dne 14. 2.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-36116/06
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.5) Kratek opis: PGD, PZI projekta za
Ureditev R3-679/3909 od km 7.066 do km
8.450 skozi Sevnico.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,166.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-008: Ginex International
d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,068.845 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-36117/06
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.5) Kratek opis: priprava strokovnih
podlag za izvajanje nalog upravljanja,
varstva in vzdrževanja državnih cest in
družbeno ekonomsko vrednotenje strokovnih podlag.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 91,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. A-181: Omega Consult d.o.o.,
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 90,980.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-36118/06
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.5) Kratek opis: izvajanje kontrole
osnih pritiskov in dimenzij tovornih vozil
na območju RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-001: Cestel d.o.o., Špruha 32, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,498.300 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-36119/06
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.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: postavitev in vzdrževanje sanitarnih objektov ob državnih
cestah RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-002: Vigrad d.o.o., Kocbekova 30a, 3202 Ljubečna, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,896.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-36120/06
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.5) Kratek opis: vzdrževanje avtomatskih števcev prometa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-003: Elektrotehnika
Stele Branko s.p., Pot na Hreše 27/b, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 93,579.430 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. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/06
Ob-36215/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000365.
II.5) Kratek opis: izdelava PGD in PZR
dokumentacije za gradnjo protihrupne
zaščite na odseku Brezovica–Vrhnika (2.
in 4. sklop).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 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: City Studio d.o.o., kontaktna oseba: mag. Andrej Cvar, Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000365.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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: 15. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-36216/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.32.3.32-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000431.
II.5) Kratek opis: nadgradnja telekomunikacijske opreme za vzpostavitev dodatnih zvez.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Iskra Sistemi, d.d., kontaktna oseba: Janez Jurjevec, univ. dipl. inž.
el., 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,829.300,55 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: 2006/000431.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 88 z dne 18. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-36223/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Anka Bolka, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-490, faks 01/23-12-182, elektronska pošta: anka.bolka@zzzs.si, internetni
naslov: http://www.zzzs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/4130/2006
Ob-36007/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Martin Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Martin.Hostnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 172/2006.
II.5) Kratek opis: dobava, montaža in
zagon terminalske TK opreme na objektu
DV 2 x 110kV Toplarna-Polje-Beričevo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 SIT.
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Kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.22.22.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Direkcija-017/06-S.
II.5) Kratek opis: izdelava specifikacij,
testiranje in svetovanje za razvoj nove
kartice zdravstvenega zavarovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– izkušnje in tehnična sposobnost,
– učinkovitost in izvedljivost projekta v
skladu s predloženim načrtom,
– izvedbeni rok.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Direkcija-017/06-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 6. 10. 2006,
Ob-28112/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je za predmetno javno naročilo prejel 2 ponudbi, obe
pa sta bili nepravilni in neprimerni, zato ju je
skladno z 76. členom ZJN-1 zavrnil.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 12. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

IV.1) Vrsta postopka: odprt.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 196/2005: Elektronabava d.o.o.,
kontaktna oseba: Milan Sodec, Cesta 24. junija
3, 1000 Trzin, Slovenija, tel. ++386/1/58-99-462,
faks ++386/1/58-99-409, elektronska pošta:
Milan.sodec@elektronabava.si, internetni naslov: www.elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 118,557.056,25 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 172/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 118,557.056,25 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
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VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 108 z dne
20. 10. 2006.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 027495
Ob-36020/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.17.00.00 – 8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 28 naba/06.
II.5) Kratek opis: dobava in vgradnja
suhih transformatorjev za potrebe JP Vodovod-Kanalizacija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 28 naba/06: MGV
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Korbič, Ljubljanske brigade 23a, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/51-08-126, faks
+386/(0)1/51-08-456, elektronska pošta: janez.korbic@mgv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30,073.558 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 28 naba/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 28. 7. 2006,
Ob-21694/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
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Gradnje
Št. 027495
Ob-36014/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miha
Jeras, Vodovodna cesta 90, SI-1000, Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332,
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
jeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.00–6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 41 grad/06.
II.5) Kratek opis: gradnja kanalizacije
ločenega sistema na Dunajski cesti v Črnučah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 41 grad/06: Komunalne gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Pavel
Andrejašič, Gasilska cesta 5, SI-1290 Grosuplje, Slovenija, tel. +386/(0)1/78-18-100,
faks +386/(0)1/78-62-255, elektronska
pošta: kgg@siol.net, internetni naslov:
http://www.komunalne-gradnje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,533.020,01 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 41 grad/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 027495
Ob-36017/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
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Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.21.51–5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 40 grad/06.
II.5) Kratek opis: obnova vodovoda po
Resljevi cesti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 32 grad/06:
KPL d.d., kontaktna oseba: Andrej Bernik, Tbilisijska 61, SI-2000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/47-69-200, faks
+386/(0)1/47-69-302, elektronska pošta:
kpl@kpl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 40,839.190,11 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 40 grad/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 027495
Ob-36019/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.00–6.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 32 grad/06.
II.5) Kratek opis: obnova kanalizacije
po Ulici Marka Šlajmerja (ponovitev JN
22 grad/06).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JN 32 grad/06: Nivo d.d., kontaktna oseba: Danijel Petek, Lava 11, SI-3000
Celje, Slovenija, tel. +386/(0)3/42-24-151,
faks +386/(0)3/42-24-172, elektronska pošta: danijelpetek@nivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,875.799,47 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 32 grad/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana
Št. 027495
Ob-36021/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.00–6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 12 grad/06.
II.5) Kratek opis: izgradnja sanitarne
kanalizacije Dobrova–Šujica, odsek Dobrova.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 12 grad/06: Mont grad
d.o.o., kontaktna oseba: Miran Stanič, Cesta dveh cesarjev 172, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/42-34-870, faks
+386/(0)1/25-74-587, elektronska pošta:
stanic@montgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,297.101,73 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 12 grad/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 2. 6. 2006,
Ob-15417/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana
Ob-36089/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 17/2006-G.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija upravne stavbe na Erjavčevi 24 v Novi Gorici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 182,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 17/2006-G: Marc
gradbeno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Marc, Lavričeva cesta 48, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-43-50,
faks 05/364-43-55, elektronska pošta: zidarstvo.marc@siol.net, internetni naslov:
www.marc-gp.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 209,493.293,73 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.: 17/2006-G.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
209,493.293,73 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 17/2006-G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
98 z dne 22. 9. 2006, Ob-26362/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2006.
Elektro Primorska

Storitve
Št. 9/4191/2006
Ob-36008/06
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:
Bernarda Oset, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Bernarda.Oset @eles.si, internetni naslov:
www.eles.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: 41/2006.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja ELES.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 41/2006: Zavarovalnica Triglav d.d., kontaktna oseba: Aleš
Vuga, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/47-47-200, faks
++386/1/23-01-393.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 190,329.973,83 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 41/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 190,329.973,83 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
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Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: odprti postopek
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
110-111/2006 z dne 27. 10. 2006 in EU, št.
2006/S 203-216462 z dne 24. 10. 2006.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Javni razpisi
Ob-36349/06
Obvestilo
Javni razpis za izbor programov javnih
del v Republiki Sloveniji za leto 2007, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 112 z
dne 3. 11. 2006, se z dnem 18. 12. 2006
zapira na področju območnih služb Celje,
Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Ptuj, Sevnica, Trbovlje in
Velenje ter v centralni službi Zavoda RS za
zaposlovanje, zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev za leto 2007.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 1100-85/2006/1
Ob-35680/06
Na podlagi drugega odstavka 16. člena
Zakona o azilu (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo) Ministrstvo za notranje
zadeve objavlja
javni razpis
za imenovanje svetovalcev za begunce
1. Za svetovalca za begunce je lahko
imenovan, kdor izpolnjuje naslednje po
goje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je poslovno sposoben in ima splošno
zdravstveno zmožnost;
– je univerzitetni diplomirani pravnik;
– je opravil pravniški državni izpit;
– aktivno obvlada slovenski jezik;
– je vreden zaupanja za opravljanje dela
svetovalca za begunce.
2. Kandidat mora prijavi priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije (pogoj iz prve alineje 1. točke);
– potrdilo osebnega zdravnika, ki ne sme
biti starejše od 6 mesecev od dneva objave
javnega razpisa (pogoj iz druge alineje 1.
točke);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in opravljenem pravniškem državnem izpitu (pogoja iz tretje in
četrte alineje 1. točke);
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– izjavo, 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 in izjavo, da zoper
njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti (pogoj iz
šeste alineje 1. točke);
– izjavo, da za namen tega javnega razpisa dovoljuje Ministrstvu za notranje zadeve pridobitev podatkov iz 1., 3. in 4. alineje
te točke iz uradnih evidenc, sicer mora navedena dokazila dostaviti sam.
3. Prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev je potrebno vložiti v
roku 15 dni od objave javnega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije. Z nepopolnimi ali prepozno vloženimi prijavami se
ravna v skladu z zakonom, ki ureja splošni
upravni postopek.
4. Kandidati naj prijave pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis
– svetovalci za begunce« na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.
5. Izbrane kandidate bo imenoval mi
nister za notranje zadeve z dokončno odločbo.
6. Za informacije o javnem razpisu lahko
pokličete na tel. 01/283-36-43.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-35956/06
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/06) in sklepa Vlade RS, št.
23100-3/2006/7, z dne 27. 7. 2006 objavlja
Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta
»Oskrba žrtev trgovine z ljudmi
– namestitve v varnem prostoru« v letu
2007
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji.
Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam
trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki
namestitve v varni prostor v primeru, ko se
žrtev odloči za sodelovanje v kazenskem
postopku trgovine z ljudmi, ki vsebuje:
– ustrezno namestitev, prehrano in
oskrbo,
– psihološko pomoč,
– pomoč pri urejanju statusa v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o tujcih
(Ur. l. RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno
besedilo),
– pomoč pri zagotavljanju osnovnega
zdravstvenega varstva v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje,
– prevajalske storitve in tolmačenje, če
je potrebno,
– pomoč, ki zagotavlja, da so pravice in
interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani in
obravnavani v kazenskem postopku proti
storilcem,
– pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore otrokom žrtvam v celotnem kazenskem
postopku,
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– svetovanje in nudenje informacij, zlasti
v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga
razumejo,
– ostale ukrepe v smislu socializacije in
revitalizacije,
– varovanje varnega prostora, v času
varne namestitve.
III. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa je 8,387.400
SIT (35.000 EUR).
Projekt se financira iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve, proračunska postavka 6094 – Oskrba migrantov.
IV. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: projekt mora trajati od podpisa pogodbe do 31. 12. 2007, sredstva pa
morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
V. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali
drugem pristojnem organu v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje:
1. prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije;
2. varen prostor se mora nahajati v Republiki Sloveniji in se ne sme uporabljati za
druge namene;
3. projekt se mora izvajati po načelu nepridobitnosti;
4. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva ali imajo opravljanje
dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem
aktu ali pa imajo šifro podrazreda 85.3 po
Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02),
(dokazilo – za fizične osebe potrdilo o vpisu
v Poslovni register Slovenije; za zavode ali
gospodarske družbe izpisek o registraciji iz
sodnega registra, za verske skupnosti potrdilo Urada Vlade RS za verske skupnosti
o prijavi ustanovitve verske skupnosti, za
društva odločba upravne enote o registraciji in obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti SURS-a ali AJPES-a, ter v
primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3 priložijo s strani upravne enote overjen statut
društva iz katerega je razvidno opravljanje
dejavnosti);
5. imajo zagotovljene prostorske možnosti za namestitev v varnem prostoru, (dokazilo – predložen opis in velikost objekta, kjer
se bo izvajala varna namestitev);
6. program izvajajo v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo
– izpolnjena razpisna dokumentacija);
7. uporabnicam ali uporabnikom projekta
(t.i. žrtvam trgovine z ljudmi) se zagotavlja
24-urna dosegljivost po telefonu (dokazilo
– izpolnjena razpisna dokumentacija);
8. predložijo letne računovodske izkaze
za leto 2005 (izkaz uspeha in bilanco stanja,
ki je bil predložen AJPES-u). V primeru, da
bilanca stanja izkazuje presežek odhodkov,
je potrebno predložiti program pokritja presežka odhodkov, ki ga je sprejel pristojni
organ izvajalca;
9. proti vlagatelju projekta ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe (dokazilo – originalno potrdilo sodišča);

10. v projektu se zagotavljajo sredstva v
višini enega zaposlenega delavca. Zaposlitev mora biti obvezno zaposlitev strokovnega delavca po Zakonu o socialnem varstvu z
višjo ali visoko izobrazbo, smeri socialni delavec/socialna delavka ali psiholog/psihologinja, z najmanj 4 let delovnih izkušenj (prvi
strokovni delavec). V primeru povečanega
obsega dela, je dolžan izvajalec na zahtevo
naročnika zagotoviti tudi drugega delavca
(drugi strokovni delavec), ki pa bo plačan
glede na dejansko število opravljenih ur na
projektu, po bruto urni postavki iz finančne konstrukcije programa. Drugi strokovni
delavec je lahko vključen preko podjemne
pogodbe. Zanj je zahtevana izobrazba višja
ali visoka šola ene od smeri izobrazbe, ki
so naštete v 69. členu Zakonu o socialnem
varstvu.
11. strokovna delavca iz točke 10. nista
bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in nista bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev (dokazilo – izjava zaposlenega
oziroma potrdilo o nekaznovanosti). Izbrani vlagatelj mora pred podpisom pogodbe
predložiti za oba izvajalca potrdilo o nekaznovanosti;
12. zoper strokovna delavca iz točke 10.
tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo
– izjava zaposlenega oziroma potrdilo, da ni
bila vložena pravnomočna obtožnica). Izbrani vlagatelj mora pred podpisom pogodbe
predložiti za oba zaposlena potrdilo, da ni
bila vložena pravnomočna obtožnica;
13. zagotavljajo sodelovanje z organi odkrivanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih ter sodelovanje z državnimi
organi pri urejanju statusa žrtev trgovine z
ljudmi – tujih državljanov (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji);
14. zagotavljajo sodelovanje z drugimi
nevladnimi organizacijami pri izvajanju predmetnega naročila (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji);
15. zagotavljajo strokovno usposabljanje
izvajalca oskrbe z ostalimi sodelujočimi subjekti v procesu pomoči žrtvam in pregona
storilcev (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).
VI. Merila za izbor projekta
Ministrstvo za notranje zadeve bo vloge,
ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in odločilo o
izbiri izvajalca in višini sredstev.
1. Delovne izkušnje
Ocenjuje se število let delovnih izkušenj
oziroma delovne dobe. Ocenjuje se drugi
strokovni delavec, in sicer v primeru, da ima
drugi strokovni delavec 3 leta ali več delovnih izkušenj prejme vloga 1 točko, v primeru,
da ima manj kot 3 leta delovnih izkušenj pa
prejme 0 točk, pri čemer drugi strokovni delavec ne sme imeti statusa pripravnika.
2. Usposobljenost kadra
Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije, s področja psiho-socialnega svetovanja. Prvi in drugi strokovni delavec se
ocenjujeta posebej, pri čemer lahko vloga
za prvega strokovnega delavca prejme maksimalno 4 točke, za drugega strokovnega delavca pa lahko prejme maksimalno
2 točki.
Za prvega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminar-
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predvsem s področja dela z žrtvami trgovine
z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga
0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa prejme
vloga 1 dodatno točko, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 2 točki.
Za drugega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami
trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur
prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih
20 ur pa prejme vloga 0,5 dodatne točke,
pri čemer lahko vloga prejme maksimalno
1 točko.
Za prvega strokovnega delavca v primeru univerzitetne ali visokošolske specializacije s področja psiho-socialnega svetovanja
ali kontinuiranega izobraževanja s področja psiho-socialnega svetovanja v trajanju
najmanj 80 ur prejme vloga 2 točki, ter za
drugega strokovnega delavca prejme vloga
1 točko.
Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno število ur izobraževanja.
3. Višina odhodkov za stroške dela za
prvega strokovnega delavca
Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se enoletna višina odhodkov za stroške dela za prvega
strokovnega delavca, ki jih vlagatelj navede
v vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi odhodki za stroške dela 4 točke, ostale vloge
pa v odstotnem deležu manjše število točk
glede na odstopanje od najnižjih odhodkov
za stroške dela, pri čemer vloga ne more
prejeti manj kot 0 točk.
Vlagatelj naj v ponudbi navede izhodiščni količnik za prvega strokovnega delavca.
4. Cena oskrbnega dne za eno osebo v
primeru oskrbe v varnem prostoru
Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se cena oskrbnega dne za eno osebo v primeru oskrbe
v varnem prostoru, ki jo vlagatelj navede v svoji vlogi. Cena oskrbnega dne naj
zajema stroške neposredno povezane z
oskrbo žrtev trgovine z ljudmi, navedene
v predmetu razpisa. Vloga z najnižjo ceno
oskrbnega dne v varnem prostoru prejme 4
točke, ostale vloge pa v odstotnem deležu
manjše število točk glede na odstopanje
od najnižje cene oskrbnega dne v varnem
prostoru, pri čemer vloga ne more prejeti
manj kot 0 točk.
Maksimalna vrednost cene oskrbnega
dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru je 7.189 SIT (30 EUR).
5. Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel
najvišje število točk. V primeru, da bosta
dva projekta dosegla enako število točk, bo
izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3 (višina odhodkov za stroške dela prvega strokovnega
delavca) dosegel višje število točk.
VII. Način financiranja projekta in upravičeni stroški:
Naročnik bo financiral naslednje stroške:
1. Stroški dela
V projektu je zagotovljeno financiranje
stroškov dela za enega zaposlenega (prvi
strokovni delavec) v višini celotne plače (do
višine letne bruto plače navedene v razpisni
dokumentaciji), za drugega delavca (drugi
strokovni delavec) pa samo za dejansko
opravljene ure na projektu po bruto urni postavki navedeni v razpisni dokumentaciji.
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Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo v
skladu s kolektivno pogodbo. Prvi strokovni
delavec v projektu, za katera se sredstva
zagotavljajo s tem razpisom, ne sme biti
zaposlen v drugih programih ali pri drugem
delodajalcu.
2. Stroški oskrbnega dne v primeru oskrbe v varnem prostoru
Namestitve v varnem prostoru bodo financirane le v obsegu realiziranih namestitev po ceni oskrbnega dne, ki bo navedena
v razpisni dokumentaciji.
Izvajalec projekta mora v primeru zahteve ministrstva omogočiti ogled prostorov
pooblaščeni osebi s strani ministra za notranje zadeve.
Cena oskrbnega dne zajema naslednje
stroške: namestitev, prehrano, prevajalske
storitve in tolmačenje, če je potrebno, pomoč pri urejanju statusa, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo,
pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, pomoč pri zagotavljanju
ustrezne podpore v celotnem kazenskem
postopku in psihosocialna pomoč, varovanje varnega prostora v času izvajanja varne
namestitve.
3. Materialni stroški
Po predhodnem dogovoru in odobritvi
naročnika bodo financirani morebitni dodatni
materialni stroški povezani z oskrbo žrtev
trgovine z ljudmi.
VIII. Oblika in obvezna vsebina ponudbe:
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
predpisanem obrazcu »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 2007«, sicer bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Obrazca ni
dovoljeno spreminjati.
2. Popolna ponudba vsebuje naslednje
elemente:
A) izpolnjena prijava na razpis »Oskrba
žrtev trgovine z ljudmi 2007« z vsemi zahtevanimi podatki na predpisanem obrazcu in s
prilogam (dokazila o izobrazbi, delovni dobi
in dodatni strokovni usposobljenosti za oba
strokovna delavca);
B) potrdilo o vpisu v Poslovni register
Slovenije; za zavode ali gospodarske družbe izpisek o registraciji iz sodnega registra,
za verske skupnosti potrdilo Urada Vlade
RS za verske skupnosti o prijavi ustanovitve
verske skupnosti, za društva odločba upravne enote o registraciji;
C) društvo mora priložiti tudi obvestilo
o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti
SURS-a ali AJPES-a, v primeru, da nima
šifre podrazreda 85.3, pa priložijo s strani
upravne enote overjen statut društva iz katerega je razvidno opravljanje dejavnosti;
D) izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe;
E) računovodske izkaze za leto 2005 (izkaz uspeha in bilanca stanja);
F) originalno potrdilo sodišča, da proti
prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
G) pisni izjavi ali potrdili o tem, da zaposlena iz točke V/10 tega razpisa nista bila
pravnomočno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da nista bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev;
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H) pisni izjavi ali potrdili o tem, da proti
zaposlenima iz točke V/10 tega razpisa ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Dokazila navedena pod B, C, F, G, H
ne smejo biti starejša od 30 dni od roka za
oddajo ponudb.
V primeru, da vlagatelj ne bo dostavil
zgoraj navedenih dokazil in izpolnjene prijave, ga bo naročnik pozval k dopolnitvi
ponudbe. V primeru, da vlagatelj v postavljenem roku ponudbe ne bo dopolnil, se
bo ponudba izločila iz nadaljnjega postopka
izbire.
IX. Rok, do katerega morajo biti oddane
vloge:
1. Pisne vloge z zahtevanimi podatki je
potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem
kotu jasno označene z oznako:
»Ne odpiraj – Vloga!«
»Javni razpis za projekt oskrbe žrtev trgovine z ljudmi 2007«.
Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv vlagatelja in njegov naslov.
2. Rok za oddajo vlog je 15. 1. 2007.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14.
ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana ali če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
3. Nepravočasne in nepravilno označene
vloge bodo vrnjene vlagateljem neodprte,
zato mora biti na vsaki pošiljki označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanem obrazcu.
X. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa:
1. Vlagatelji bodo o izboru projekta obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja
odločitve o dodelitvi sredstev.
2. Zoper sklep oziroma obvestilo bo vlagatelj lahko vložil pritožbo na Ministrstvo za
notranje zadeve v roku 8 dni od prejema
sklepa oziroma obvestila.
XI. Razpisna dokumentacija
Vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo (obrazec »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 2007« in vzorec pogodbe) v tajništvu
Službe za Evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstva za notranje
zadeve, Štefanova 2 Ljubljana ali na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve,
http://www.mnz.gov.si. Vlagatelji jo lahko na
podlagi pisnega zahtevka prejmejo tudi po
navadni ali elektronski pošti.
Vlagatelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge,
ki jih mora naročnik prejeti najkasneje 3 dni
pred potekom roka za predložitev vlog. Naročnik bo najkasneje v treh delovnih dneh
objavil odgovor na uradni spletni strani ministrstva http://www.mnz.gov.si.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
faksu 01/428-48-68, po pošti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Štefanova 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: sandi.curin@gov.si
s pripisom: ″Dodatne informacije – javni razpis št. 430-470/2006/2″.
Kontaktna oseba je mag. Sandi Čurin
(tel. 01/428-58-49, 01/428-47-40).
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 66305-433/2006
Ob-36091/06
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU), 212. in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in sklepa
Vlade RS, št. 23100-3/2006/7 z dne 27. 7.
2006 objavlja Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta
»Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna
namestitev« v letu 2007
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna
namestitev.
Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi
– krizna namestitev obsega nudenje pomoči
žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju,
ko se žrtvi zagotovi prvi in nujen umik iz
zatečenih okoliščin in vsebuje:
– ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo,
– psihološko pomoč,
– pomoč pri zagotavljanju osnovnega
zdravstvenega varstva v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje,
– prevajalske storitve in tolmačenje, če
je potrebno,
– pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore otrokom žrtvam,
– svetovanje in nudenje informacij, zlasti
v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga
razumejo,
– ostale ukrepe v smislu socializacije in
revitalizacije.
III. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa je 7,908.120
tolarjev (33.000 EUR).
Projekt se financira iz sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
proračunska postavka 4070 – Nevladne organizacije na področju otroka in družine.
IV. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: projekt mora trajati od podpisa pogodbe do 31. 12. 2007, sredstva pa
morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
V. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali
drugem pristojnem organu v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje:
1. prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije;
2. projekt se pretežno izvaja v Republiki
Sloveniji. Krizne namestitve se izvajajo predvsem v Republiki Sloveniji, stroški povezani
z izvajanjem projekta, pa lahko nastanejo
tudi izven ozemlja Republike Slovenije in
če so upravičeni;
3. projekt se izvaja po načelu nepridobitnosti;
4. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva ali imajo opravljanje
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dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem
aktu ali pa imajo šifro podrazreda 85.3 po
Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02),
(dokazilo – za fizične osebe potrdilo o vpisu
v Poslovni register Slovenije; za zavode ali
gospodarske družbe izpisek o registraciji iz
sodnega registra, za verske skupnosti potrdilo Urada Vlade RS za verske skupnosti
o prijavi ustanovitve verske skupnosti, za
društva odločba upravne enote o registraciji in obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti SURS-a ali AJPES-a, ter v
primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3 priložijo s strani upravne enote overjen statut
društva iz katerega je razvidno opravljanje
dejavnosti);
5. imajo zagotovljene prostorske možnosti za krizne namestitve (dokazilo – predložen opis in velikost objekta, kjer se bo
izvajala krizna namestitev ali izpolnjena razpisna dokumentacija, če se namešča na
drugačen način);
6. program izvajajo v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo
– izpolnjena razpisna dokumentacija);
7. imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projekta iz vseh virov (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija);
8. uporabnicam ali uporabnikom projekta
(t.i. žrtvam trgovine z ljudmi) zagotavljajo
24-urno dosegljivost po telefonu. 24-urna
dosegljivost uporabnicam in uporabnikom,
se lahko zagotavlja tudi v okviru drugih programov istega izvajalca (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija);
9. predložijo letne računovodske izkaze
za leto 2005 (izkaz uspeha in bilanco stanja,
ki je bil predložen AJPES-u). V primeru, da
bilanca stanja izkazuje presežek odhodkov,
je potrebno predložiti program pokritja presežka odhodkov, ki ga je sprejel pristojni
organ izvajalca;
10. proti prijavitelju projekta ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe (dokazilo – originalno
potrdilo sodišča, ki ne sme biti starejše od
30 dni od datuma, ki je določen za oddajo
vlog);
11. zaposlitev mora biti obvezno zaposlitev strokovnega delavca po Zakonu o socialnem varstvu z višjo ali visoko izobrazbo,
smeri socialni delavec/socialna delavka ali
psiholog/psihologinja, z najmanj 4 let delovnih izkušenj (prvi strokovni delavec).
V primeru povečanega obsega dela, je
dolžan izvajalec na zahtevo naročnika zagotoviti tudi drugega delavca (drugi strokovni
delavec), ki pa bo plačan glede na dejansko število opravljenih ur na projektu, po
bruto urni postavki iz finančne konstrukcije
programa. Drugi strokovni delavec je lahko
zaposlen preko podjemne pogodbe. Zanj
je zahtevana izobrazba višja ali visoka šola
ene od smeri izobrazbe, ki so naštete v 69.
členu Zakonu o socialnem varstvu;
12. strokovna delavca iz točke 11. nista
bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in nista bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev (dokazilo – izjava zaposlenega
oziroma potrdilo o nekaznovanosti). Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe
predložiti za oba izvajalca potrdilo o nekaznovanosti;

13. zoper strokovna delavca iz točke 11.
tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo
– izjava zaposlenega oziroma potrdilo, da ni
bila vložena pravnomočna obtožnica). Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe
predložiti za oba zaposlena potrdilo, da ni
bila vložena pravnomočna obtožnica;
14. zagotavljajo sodelovanje z organi odkrivanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih ter sodelovanje z državnimi
organi pri urejanju statusa žrtev trgovine z
ljudmi – tujih državljanov (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji);
15. zagotavljajo sodelovanje z drugimi
NVO pri urejanju statusa krizno nameščenim
žrtvam trgovine z ljudmi v Sloveniji, kot tudi
prevzemanje in namestitev žrtev trgovine z
ljudmi, ki se odločijo za sodelovanje z organi
odkrivanja in pregona v predkazenskem in
kazenskem postopku. (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji);
16. zagotavljajo strokovno usposabljanje
izvajalca oskrbe z ostalimi sodelujočimi subjekti v procesu pomoči žrtvam in pregona
storilcev (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).
VI. Merila za izbor projekta
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve bo vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena
merila in odločilo o izbiri izvajalca in višini
sredstev.
1. Delovne izkušnje
Ocenjuje se število let delovnih izkušenj
oziroma delovne dobe. Ocenjuje se drugi
strokovni delavec, in sicer v primeru, da ima
drugi strokovni delavec 3 leta ali več delovnih izkušenj prejme vloga 1 točko, v primeru,
da ima manj kot 3 leta delovnih izkušenj pa
prejme 0 točk, pri čemer drugi strokovni delavec ne sme imeti statusa pripravnika.
2. Usposobljenost kadra
Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije, s področja psiho-socialnega svetovanja. Prvi in drugi strokovni delavec se
ocenjujeta posebej, pri čemer lahko vloga
za prvega strokovnega delavca prejme maksimalno 6 točk, za drugega strokovnega delavca pa lahko prejme maksimalno
2 točki.
a) Za prvega strokovnega delavca v
primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z
ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 10
ur prejme vloga 0 točk, nad 10 do 20 ur 1
točko, nad 20 ur do 40 ur 2 točki in nad 40
ur maksimalno 3 točke.
Za prvega strokovnega delavca v primeru univerzitetne ali visokošolske specializacije s področja psiho-socialnega svetovanja
ali kontinuiranega izobraževanja s področja
psiho-socialnega svetovanja v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 3 točke.
b) Za drugega strokovnega delavca v
primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami
žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme
vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa
prejme vloga 0,5 dodatne točke, pri čemer
lahko vloga prejme maksimalno 1 točko.
Za drugega strokovnega delavca v primeru univerzitetne ali visokošolske speci-
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alizacije s področja psiho-socialnega svetovanja ali kontinuiranega izobraževanja s
področja psiho-socialnega svetovanja v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 1 točko.
Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno število ur izobraževanja.
3. Višina odhodkov za stroške dela za
prvega strokovnega delavca
Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 6 točk. Ocenjuje se enoletna višina odhodkov za stroške dela za prvega
strokovnega delavca, ki jih vlagatelj navede
v vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi odhodki za stroške dela 6 točk, ostale
vloge pa sorazmerno manj, glede na odstopanje od najnižjih odhodkov za stroške
dela, pri čemer vloga ne more prejeti manj
kot 0 točk.
Vlagatelj naj v razpisni dokumentaciji navede izhodiščni količnik za prvega strokovnega delavca.
4. Višina materialnih stroškov za izvajanje programa
Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se višina materialnih stroškov za izvajanje programa, ki jih
vlagatelj navede v svoji vlogi, in sicer prejme
vloga z najnižjimi materialnimi stroški 4 točke, ostale vloge pa sorazmerno manj, glede
na odstopanje od najnižjih materialnih stroškov za izvajanje programa, pri čemer vloga
ne more prejeti manj kot 0 točk.
Višina materialnih stroškov ne sme presegati 20% višine postavljene cene stroškov
dela za prvega strokovnega delavca, pri čemer materialni stroški za izvajanje programa
ne smejo biti nižji od 500.000 SIT. V primeru
nižje postavljenih materialnih stroškov, se
vloga izloči iz nadaljnjega postopka.
5. Cena oskrbnega dne v primeru krizne
namestitve
Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 6 točk. Ocenjuje se cena oskrbnega
dne v primeru oskrbe krizne namestitve, ki
jo vlagatelj navede v svoji vlogi, in sicer vloga z najnižjo ceno krizne namestitve prejme
6 točk, ostale vloge pa sorazmerno manj,
točk glede na odstopanje od najnižje cene
oskrbnega dne, pri čemer vloga ne more
prejeti manj kot 0 točk.
Cena oskrbnega dne za krizno namestitev ne sme biti manjša od 6.000 SIT.
6. Sofinanciranje programa
Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 1 točko. Ocenjuje se višina sofinanciranja programa iz drugih virov. Vloga z najvišjim virom sofinanciranja projekta prejme
1 točko, ostale vloge pa sorazmerno manj
točk glede na vlogo, ki ima najvišji vir sofinanciranja projekta, pri čemer vloga, ki nima
sofinanciranja prejme 0 točk.
Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da bosta dva
projekta dosegla enako število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3 (višina odhodkov za stroške dela prvega strokovnega
delavca) dosegel višje število točk.
Poleg navedenih meril mora izvajalec
projekta v prijavi obvezno navesti:
– način in možnost pravnega svetovanja
žrtvam trgovine z ljudmi,
– način telefonskega svetovanja in dosegljivost za žrtve,
– opis načina varovanja, v primeru krizne
namestitve, kadar bi bilo to potrebno,
– finančno konstrukcijo projekta.
Izvajalec mora tudi obvezno navesti na
kakšen način bo zagotavljal krizno namestitev, in izpolniti finančno konstrukcijo projekta
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z vsemi zahtevanimi podatki, sicer bo vloga
izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.
VII. Način sofinanciranja projekta:
1. Stroški dela
V projektu se praviloma zagotavljajo
sredstva za financiranje stroškov dela za
enega zaposlenega delavca (prvi strokovni
delavec).
Izvajalec lahko v projektu 24-urno telefonsko dosegljivost zagotavlja tudi s stalno
pripravljenostjo prvo zaposlenega delavca.
Za drugega delavca (drugi strokovni delavec) se bodo zagotovila sredstva samo za
dejansko opravljene ure na projektu. Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo v skladu
s kolektivno pogodbo.
2. Materialni stroški povezani z izvajanjem projekta
Krizne namestitve bodo financirane le
v obsegu realiziranih namestitev po ceni
oskrbnega dne navedenega v razpisni dokumentaciji.
Cena oskrbnega dne zajema naslednje
stroške: namestitev, prehrano, prevajalske
storitve in tolmačenje, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi zakonitimi
pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč pri
zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
Financirane bodo samo tiste prevajalske
storitve, ki so dogovorjene z naročnikom,
prevajalske storitve nastale v zvezi z urejanjem dokumentov in ostalih zadev pred
uradnimi organi RS ali pristojnimi organi matične države od koder izhaja žrtev in sicer na
podlagi izstavljenih fotokopij računov, ki so
priloga zahtevka za izplačilo.
Ostali utemeljeni materialni stroški na
podlagi VI/4 točke, bodo financirani na podlagi specifikacije materialnih stroškov v predloženem zahtevku ministrstvu.
VIII. Oblika in obvezna vsebina vloge
1. Ponudniki morajo vlogo oddati na
predpisanem obrazcu »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 2007 – krizna namestitev«, sicer
bo vloga izločena iz nadaljnjega postopka.
Obrazca ni dovoljeno spreminjati.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje elemente:
A) izpolnjena prijava na razpis »Oskrba
žrtev trgovine z ljudmi 2007 – krizna namestitev« z vsemi zahtevanimi podatki na
predpisanem obrazcu in s prilogami;
B) odločba upravne enote o registraciji
za društva, sklep sodišča o registraciji za
zavod ali podjetje, potrdilo Urada RS za verske skupnosti o statusu civilnopravne osebe
za verske skupnosti;
C) društvo mora priložiti tudi obvestilo
o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti
SURS-a ali AJPES-a, v primeru, da nima šifre podrazreda 85.3, pa tudi s strani upravne
enote overjen statut;
D) izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe;
E) računovodske izkaze za leto 2005 (izkaz uspeha in bilanca stanja);
F) originalno potrdilo sodišča, da proti
prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
ki ni starejše od 30 dni od datuma, ki je določen za oddajo vlog;
G) pisni izjavi ali potrdili o tem, da zaposlena iz točke VI/11 tega razpisa nista bila
pravnomočno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po ura-
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dni dolžnosti in da nista bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev;
H) pisni izjavi ali potrdili o tem, da proti
zaposlenima iz točke VI/11 tega razpisa ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Dokazila navedena pod B, C, F, G, H
ne smejo biti starejša od 30 dni od roka za
oddajo vlog.
V primeru, da prijavitelj ne bo dostavil
zgoraj navedenih dokazil in izpolnjene prijave, ga bo naročnik pozval k dopolnitvi vloge.
V primeru, da prijavitelj v postavljenem roku
vloge ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.
IX. Rok, do katerega morajo biti oddane
vloge
1. Pisne vloge z zahtevanimi podatki je
potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem
kotu jasno označene z oznako: »Ne odpiraj
– Vloga!« »Javni razpis za projekt oskrbe
žrtev trgovine z ljudmi 2007 – krizna namestitev«.
Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv prijavitelj in njegov naslov.
2. Rok za oddajo vlog je 15. 1. 2007.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14.
ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana ali če je zadnji dan roka
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
3. Nepravočasne in nepravilno označene
vloge bodo vrnjene ponudnikom neodprte,
zato mora biti na vsaki pošiljki označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanem obrazcu.
X. Rok, v katerem bodo prijavitelji projektov obveščeni o izidu javnega razpisa
1. Prijavitelji bodo o izboru projekta obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja
odločitve o dodelitvi sredstev.
2. Zoper sklep oziroma obvestilo bo ponudnik lahko vložil pritožbo na Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve v roku 8 dni
od prejema sklepa oziroma obvestila.
XI. Razpisna dokumentacija
Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo (obrazec »Oskrba žrtev trgovine z
ljudmi 2007 – krizna namestitev« in vzorec pogodbe) na recepciji Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana ali na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila/javni_razpisi/, pod rubriko Javna naročila/javni razpisi.
Vlagatelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, ki jih mora naročnik prejeti najkasneje 10. 1. 2007. Naročnik bo objavil odgovore na uradni spletni strani ministrstva
http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila/javni_razpisi/, pod rubriko Javna naročila/javni razpisi, kjer je bil objavljen javni
razpis.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
pošti na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov
gp.mddsz@gov.si, s pripisom: ″Dodatne informacije – javni razpis »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev« v letu
2007«″.
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Kontaktne osebe v zvezi s predmetom
javnega razpisa so: mag. Borut Grabrijan
(tel. 01/369-77-50) in Gordana Možina Florjanc (tel. 01/369-75-32), v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 10. ure.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 35502-62/2005
Ob-36106/06
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje objavlja na
podlagi 19. člena Uredbe o koncesijah za
rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Savinja–Letuška struga, reka Reka–Žagarjeva
mlinščica (Ur. l. RS, št. 61/05 - v nadaljevanju uredba)
javni razpis
za podelitev koncesije za rabo vode
na delu vodnega telesa vodotoka
Savinja–Letuška struga za proizvodnjo
električne energije
I. Predmet koncesije: raba vode za pro
izvodnjo električne energije na vodotoku
Savinja–Letuška struga:
Del vodnega telesa
(ime površinske
vode, na kateri je
del vodnega telesa,
ki se rabi za pro
izvodnjo električne
energije)

Savinja–Letuška
struga

Občina
(ime)

Braslovče
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za koncesijo, ki pa ne sme biti nižje, kot je
to opredeljeno v tretjem odstavku 10. člena
uredbe.
6. Dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v hidroelektrarno (računi že nakupljene opreme, pridobljeni projekti, zemljišča
ipd).
IV. Začetek in trajanje koncesije
Koncesija se v skladu z uredbo podeli za
dobo trideset let. Ta rok tridesetih let začne
teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
V. Pridobitev razpisne dokumentacije in
rok za vložitev prijav
Razpisna dokumentacija se pridobi na
Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta
1b, Ljubljana in sicer v tajništvu Urada za
upravljanje z vodami pri Petri Lebar – tel.
01/478-45-50.
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni obrazec “Prijava na javni razpis”, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije, pri
čemer mora prijavi priložiti vse zahtevane
priloge.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi
prilogami in z oznako na ovojnici: »Ne od-

Koordinate
gorvodne
meje dela vodnega telesa
Yzg / Xzg/ / Hzg

Koordinate dolvodne meje
dela vodnega
telesa
Ysp / Xsp /Hsp

Srednji
pretok
Q (m3/s)

Potencialna
energija
dela vodnega telesa
Wp
(MWh/leto)

5 501 823
5 130 329
311,20

5 502 082
5 130 151
308,50

0,450

141

Vir koordinat: koordinate so prevzete iz
državnega koordinatnega sistema (v GaussKrügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih
topografskih načrtih Republike Slovenije v
merilu 1:5000.
II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora po uredbi izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za proizvodnjo električne energije,
– da je usposobljen za opravljanje dejavnosti proizvodnje električne energije,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve.
III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. Za pravne osebe: redni izpisek o
vpisu pravne osebe v sodni register, ki ga
izda pristojno okrožno sodišče in ni starejši od 3 mesecev, za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo, da je vpisan v
vpisnik samostojnih podjetnikov (oziroma
priglasitveni list), ki ga izda Ministrstvo za
finance – Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) in ni starejše od
3 mesecev.
2. Potrdilo o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah, ki ga izda Davčna
uprava Republike Slovenije in ne sme biti
starejše od 30 dni.
3. Idejno zasnovo hidroelektrarne do 10
MW nazivne moči, ki vsebuje: tehnični opis
objekta, opis tehnološkega dela z navedbo
opreme, opis ukrepov varstva okolja, karakteristične gradbene načrte in situacije z
osnovnimi gabariti.
4. Načrt parcele (kopija katastrskega načrta) z vrisanimi objekti predvidene hidroelektrarne, ki ni starejši od 2 mesecev.
5. Izjavo ali drug podoben dokument, v
kateri je navedena višina ponujenega plačila

piraj – prijava – Javni razpis za podelitev
koncesije za rabo vode na delu vodnega telesa vodotoka Savinja–Letuška struga« ter
firmo in sedežem pravne osebe oziroma s
firmo in sedežem samostojnega podjetnika
posameznika, je treba vložiti v zaprti ovojnici
na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo
Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b,
Ljubljana prispeti do vključno 25. 1. 2007
do 12. ure.
Javno odpiranje prijav bo dne 25. 1.
2007 ob 14. uri v sobi št. 304/III. nadstropje Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana. Pri odpiranju prijav
smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki
prijaviteljev, če predložijo pisno pooblastilo
prijavitelja.
VI. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
najkasneje v roku 60 dni po poteku roka
za vložitev prijav pripravila predlog za izbor
koncesionarja in ga posredovala Vladi Republike Slovenije.
O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Prijavitelji, ki ne bodo izbrani, bodo o tem obveščeni v 15 dneh od izdaje odločbe Vlade
Republike Slovenije.
VII. Veljavnost prijave in veljavnost javnega razpisa
Prijava je veljavna, če je vložena pravočasno in če vsebuje vse zahteve javnega
razpisa.
Javni razpis je po uredbi veljaven, če se
nanj prijavi le en prijavitelj.

VIII. Merila za izbor koncesionarja
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost za izvajanje koncesije,
– ponujeno plačilo za koncesijo.
IX. Prednostna merila
Prednostna merila za izbor koncesionarja so:
– ponujeno višje plačilo za koncesijo,
– razpoložljivost z zemljišči, ki omogočajo izvajanje koncesije,
– dosedanja vlaganja v pridobitev tehnične in upravne dokumentacije za koncesijo,
ki je predmet te uredbe.
X. Dodatne informacije o javnem razpisu:
odgovorna oseba za dajanje informacij o
javnem razpisu je: Franc Dobovičnik, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b,
Ljubljana tel. 01/478- 44-59.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 663/06
Ob-36093/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljevanju: ARSKTRP), na podlagi
Uredbe Sveta (ES) št. 2702/1999 z dne
14. 12. 1999 o ukrepih za informiranje in
za promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih
državah (UL L št. 327 21. 12. 1999.7-10,
z vsemi spremembami; v nadaljevanju:
Uredba Sveta 2702/1999), Uredbe Komisije (ES) št. 1346/2005 z dne 16. 8. 2005
o določitvi podrobnih pravil za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 2702/1999 o ukrepih za informiranje in za promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih državah (UL L
št. 212 17. 8. 2005.16-25; v nadaljevanju:
Uredba Komisije 1346/2005) ter Uredbe
o izvajanju uredb Sveta in Evropske komisije o ukrepu informiranja in promocije
kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št.
6/05 in 7/06; v nadaljevanju nacionalna
uredba) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov akcij
informiranja in promocije kmetijskih pro
izvodov v tretjih državah
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah.
Namen ukrepa kmetijske politike je finančno
podpreti upravičence pri akcijah informiranja
in promocije kmetijskih proizvodov s ciljem
povečanja ugleda kmetijskih proizvodov porekla Evropske unije, še posebej glede kakovosti, hranilne vrednosti in varnosti kmetijskih proizvodov in živil ter načinov njihove
proizvodnje.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje potrjenih programov, prispelih na javni razpis, iz naslova
sredstev Republike Slovenije: 59,910.000
SIT (250.000 €).
Sredstva bremenijo proračunski postavki 9864 Programi informiranja in promocije
– SLO, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
II. Upravičenci
Upravičenci (v nadaljevanju: predlagateljice programov) do sredstev so pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
glede na svojo organiziranost in dejavnost
predstavljajo pridelovalce in predelovalce
kmetijskih proizvodov in so na nacionalni
ravni reprezentativne za posamezni sek-
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tor pridelave ali predelave v Republiki Slo
veniji.
Za reprezentativne se štejejo predlagateljice programov, ki predstavljajo proizvajalce
ali predelovalce z vsaj 50% proizvodnim deležem kmetijskih proizvodov, razen če ni z
drugimi predpisi drugače predpisano.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so ukrepi, ki so podrobneje določeni v Uredbi Sveta 2702/1999 oziroma proizvodi, določeni v Prilogi I Uredbe
Komisije 1346/2005. V Prilogi I so navedeni
tudi trgi, na katerih se lahko izvajajo promocijski ukrepi.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev:
1. Predlagani programi morajo biti pripravljeni v skladu z Uredbo Sveta 2702/1999,
Uredbo Komisije 1346/2005 in nacionalno
uredbo ter morajo upoštevati v tej zakonodaji navedena določila za predložitev
programov, dodelitev sredstev in izvedbo
programov.
2. Sredstva se ne dodelijo za:
a) programe tistih upravičencev, zoper
katere je začet postopek prisilne poravnave
ali stečajni postopek,
b) programe tistih upravičencev, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji.
Za točko a) je potrebno potrdilo pristojnega sodišča, za točko b) pa potrdilo o registraciji, ki nista starejša od 2 mesecev.
Potrdili bo za stranko pridobila ARSKTRP,
kolikor pa upravičenec želi, lahko sam predloži potrdila.
3. Podatki v vlogi morajo biti medsebojno
usklajeni, resnični in točni. Original zahtevane dokumentacije mora biti vpet v mapo.
Kopiji se predložita nevezani.
V primeru predložitve predloga programa, ki zajema več držav članic EU, se
mora poleg slovenskega originala in kopij
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predložiti še kopije predloga sodelujočih(e)
držav(e).
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev:
1. V prid urejenega finančnega poslovanja in za preprečitev kakršne koli nevarnosti,
da bi se s tekočimi izplačili izčrpal celoten
finančni prispevek Skupnosti in bi tako odpadlo izplačilo preostalega zneska, je določeno, da predplačila in vmesna plačila ne
smejo preseči 80% prispevka Skupnosti in
držav članic. Z istim namenom mora pristojni nacionalni organ prejeti vlogo za izplačilo
preostalega zneska v določenem roku.
2. Kadar k financiranju programa prispeva več držav članic, njihov delež dopolnjuje
finančni prispevek organizacije predlagateljice, ki ima sedež na ozemlju zadevnih
držav. V tem primeru, brez poseganja v 9.
člen Uredbe Sveta 2702/1999, financiranje
Skupnosti ne presega 50% celotne vrednosti programa.
3. Višina dodeljenih sredstev za programe informiranja in promocije se financira iz
treh virov:
a) predlagateljice programov najmanj
20% dejanskih stroškov,
b) Republika Slovenija največ 30% dejanskih stroškov,
c) Evropska unija največ 50% dejanskih
stroškov.
4. Podpore Republike Slovenije se dodeljujejo do porabe za ta namen razpoložljivih
sredstev. V primeru, da predlagani prispevki
Republike Slovenije v programih, ki jih je
odobrila Evropska komisija, presegajo razpoložljiva sredstva, se ti prispevki k vsakemu od programov proporcionalno znižajo,
tako da ostanejo razmerja med prispevki
Republike Slovenije k vsakemu od programov nespremenjena.
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5. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevkov, ki so natančno določeni v Uredbi
Komisije 1346/2005.
6. Nepravilna izplačila prejemnik vrne
skupaj s pripadajočimi obrestmi od dneva
prejema do dneva vračila sredstev. Uporabi
se obrestna mera, ki je določena v skladu
s členom 86(2)(b) Uredbe (ES, Euratom)
št. 2342/2002 (UL L št. 357, z dne 31. 12.
2002, str. 1–71).
VI. Ocenitev programov
Pravočasne prispele in popolne vloge
bodo ocenjene in izbrane na osnovi spodaj
navedenih meril za ocenitev, meril za dodelitev sredstev, izključitev in izbiro.
Pozitivno ocenjene predloge programov
ARSKTRP posreduje Evropski komisiji, ki
jih preuči in oceni skladno s postopkom iz 9.
člena Uredbe Komisije 1346/2005.
Vsak član strokovne komisije bo na posebej pripravljenem ocenjevalnem listu ocenil posamezen program. Točke se bodo po
programih seštele in delile s številom članov
strokovne komisije. Število točk, ki jih bo
prejel ponudnik oziroma posamezen program je povprečno število točk na podlagi
skupne ocene strokovne komisije.
Merila za ocenitev
Maks.
št. točk

Merilo

1. Splošna kakovost predlaganega programa
2. Sposobnost organizacije predlagateljice
3. Sposobnost izbranih izvajalcev
4. Razmerje med ceno in učinkovitostjo programa
Skupaj možnih točk

75
10
10
20
115

MERILA
Vrednost
1. Splošna kakovost predlaganega programa (do skupaj 75
točk)
1.1 Splošni pomen programa (do 30 točk)
1.1.1 Ustreznost programa glede na razmere/potrebe na trgu
sektorja (navedba statističnih podatkov pri opisu potreb in
stanja na trgu)
1.1.2 Ustreznost programa glede na ciljne skupine (primernost
sporočil ter njihova usklajenost z veljavno zakonodajo)

do 20

do 10

1.2. Kakovost in učinkovitost programa (do 35 točk)
1.2.1 Usklajenost predlaganih ukrepov s cilji, sporočili in
sredstvi komuniciranja (splošna kakovost programa)
1.2.2 Razsežnost in pokritost akcij programa glede trajanja
in ciljnih skupin (evropske/nacionalne/regionalne, trajanje
programa)
1.2.3 Metoda za izmero učinka (vmesno vrednotenje
rezultatov, opis metode)
1.2.4 Kakovost in kreativnost sporočil (način predstavitve,
ustvarjalnost)
1.3 Razsežnosti in vrednosti za Skupnost
(število vključenih držav članic kot organizacij predlagateljic,
število proizvodov, število trgov, kjer se bo program izvajal,
pomen programa za politike Skupnosti in države)

do 10

do 5
do 10

do 10
do 10

Program 1

Program 2

Program 3

Program 4
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MERILA
Vrednost

2. Sposobnost organizacije predlagateljice
(reprezentativnost, izvajanje podobnih akcij, finančna in
strokovna usposobljenost)
3. Sposobnost izbranih izvajalcev (če so že izbrani do
predložitve programa)
(finančna in strokovna usposobljenost, izvajanje oglaševalskih
akcij s področja na nacionalnem ali mednarodnem nivoju)
4. Razmerje med ceno in učinkovitostjo programa (ocenitev
glede na razmerja strošek/posamezna postavka: ciljna
skupina, količina promocijskega materiala, obseg programa ali
ostale primerne pokazatelje, ocenitev glede na pričakovane
učinke)
Skupaj

Program 1

Program 2

Program 3

Program 4

do 10

do 10

do 20

115

Prednostna razvrstitev programov
Vrednost: prikazuje največje možno število točk, ki se lahko pripiše vsakemu merilu
1. Merila za dodelitev sredstev
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Za vse vloge,
ki bodo dosegle minimalno 80% od maksimalnega števila točk in ob upoštevanju
izločitvenih kriterijev, bo komisija predlagala
direktorju ARSKTRP, da jih predloži Evropski komisiji v nadaljnji pregled.
Kolikor izvajalec v fazi ocenjevanja vlog
še ni izbran, se končni seštevek temu prilagodi.
2. Merila za izključitev
(1) Akcije informiranja in promocije ne
smejo biti usmerjene k blagovni znamki, niti
ne smejo spodbujati potrošnje proizvoda na
osnovi njegovega porekla.
(2) Vsako sklicevanje na poreklo pro
izvodov mora ostati v ozadju osrednjega
sporočila kampanje. Navedba porekla je
dovoljena le okviru informacijskega ali promocijskega ukrepa, če gre za označbo v
skladu s predpisi Skupnosti ali za značilen
proizvod, ki je potreben za ponazoritev informacijskih ali promocijskih ukrepov.
(3) Navajanje kakršnihkoli pripomb, primerjav ali negativnih ocen v povezavi z drugimi proizvodi ni dovoljeno.
(4) Akcije informiranja in promocije morajo biti sprejemljive iz etičnega vidika, v
nasprotnem primeru jih komisija izloči.
3. Merila za izbiro: prednost pri izboru
programov se bo izvedla v skladu z 8. členom Uredbe Komisije 1346/2005.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za sofinanciranje programov akcij informi-

ranja in promocije kmetijskih proizvodov v
tretjih državah vsebuje:
1. povabilo k oddaji vloge;
2. navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
3. postopek za izbor končnih prejemnikov;
4. prijavni obrazec;
5. merila za ocenitev programov;
6. vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi
med 14. in 15. uro na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160, in na internetni strani
www.arsktrp.gov.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri Alini Cunk Perklič, vsak delavnik med 9. in 15. uro na tel.
01/478-92-59 ali na elektronskem naslovu:
alina.cunk-perklic@gov.si.
VIII. Roki in način prijave
Vloge morajo prispeti na predpisanem
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, s priporočeno pošto na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali osebno vložiti
v vložišču ARSKTRP, in sicer najkasneje
do 31. 3. 2007 do 12. ure (velja žig glavne
pisarne ARSKTRP). Pisne vloge (obrazec s

prilogami) morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj – Vloga
za javni razpis za sofinanciranje programov
akcij informiranja in promocije kmetijskih pro
izvodov v tretjih državah – naziv proizvoda
iz Priloge I Uredbe Komisije 1346/2005«.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
najkasneje v 14 dneh od poteka roka za
predložitev vloge na ARSKTRP. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala
in strokovno ocenila izvedenska komisija, ki
jo za ta namen imenuje direktor ARSKTRP.
Prepozno prispele in neprimerno naslovljene vloge se zavrže, neutemeljene pa
zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija
pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem dni od vročitve poziva za
dopolnitev.
Na podlagi predloga komisije o primernosti posameznega programa odloči direktor
ARSKTRP v roku 80 dni po izteku razpisnega roka z odločbo. ARSKTRP primerne
programe posreduje Evropski komisiji najkasneje do 30. 6. 2007. Evropska komisija
odloči o programih najkasneje do 30. 11.
2007. ARSKTRP obvesti predlagateljice o
odločitvi Evropske komisije. Direktor ARSKTRP izda odločbo o višini sredstev, ki so
prispevek Republike Slovenije. Istočasno so
upravičenci pozvani tudi k položitvi varščine
in podpisu pogodbe.
Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja
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(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
dobava in montaža treh enakih transformatorjev, in sicer enega za HE Blanca, enega
za HE Krško in enega skupnega rezervnega
transformatorja. Predmet naročila transformatorjev za HE Blanca in HE Krško je:
– izdelava konstrukcijske (tovarniške)
dokumentacije,
– izdelava opreme in tovarniška preskušanja,
– pakiranje, transport in transportno zavarovanje do HE Blanca in HE Krško,

– namestitev transformatorja, montaža
pomožne opreme in montažno zavarovanje,
– prevzemni preskusi in poskusno obratovanje,
– dobava rezervnih delov,
– sodelovanje in potrebno usklajevanje z
ostalimi dobavitelji in
– šolanje naročnikovega osebja za obratovanje in vzdrževanje opreme.
Predmet naročila rezervnega transformatorja pa je:

Ob-35679/06

Javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo
mrežnih transformatorjev za HE Blanca
in HE Krško
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za projekt Skupni podvig,
Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, telefaks
01/470-41-01.
2. (a) Kraj izvajanja del: gradbišče HE
Blanca in HE Krško.
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– izdelava konstrukcijske (tovarniške)
dokumentacije,
– izdelava opreme in tovarniška preskušanja,
– pakiranje, transport in transportno zavarovanje do HE Blanca,
– namestitev transformatorja, montaža
pomožne opreme in montažno zavarovanje in
– prevzemni preizkusi.
Rezervni transformator se bo dobavljal v
okviru razpisa za HE Blanca.
3. Rok za dokončanje del:
– za HE Blanca: december 2008,
– za HE Krško: december 2011,
– za rezervni transformator: april 2009.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE
Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor,
telefaks 02/300-58-99, tel. 02/300-58-92,
kontaktna oseba: Rudi Polner, univ. dipl.
inž., elektronski naslov: rudi.polner@hseinvest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 1. 2007.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
Za domače ponudnike 36.000 SIT
(DDV je vključen) z nakazilom na TRR št.
04302-0001020424 pri Nova KBM d.d., s
pripisom »Razpis LOT MT – HE Blanca in
HE Krško«.
Za tuje ponudnike 150 eur (DDV je vključen) z nakazilom na račun pri Nova KBM
d.d., Swift coda: KBMASI2X, IBAN: SI56
04302 0001020424, s pripisom »Tender
LOT MT – Blanca HPP and Krško HPP«.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave.
Ponudniki morajo pred prevzemom razpisne dokumentacije predložiti svojo naslov,
faks, ime kontaktne osebe in davčno številko.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno pri HSE Invest d.o.o., Obrežna
ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-58-92,
faks 02/300-58-99 do 5. 1. 2007 ob delovnih dnevih med 8. in 15. uro po predhodni
telefonski najavi in proti predložitvi potrdila
o plačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno
izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 1. 2007 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrežna
170a, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 2007 ob 12.15 na sedežu HSE Invest
d.o.o.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti dve garanciji za resnost
ponudbe, in sicer: garancijo v višini najmanj
10% skupne neto ponudbene cene za HE
Blanca in garancijo v višini najmanj 10%
skupne neto ponudbene cene za HE Krško. Garancija za HE Blanca mora veljati
še 60 dni po roku veljavnosti ponudbe za
HE Blanca in garancija za HE Krško mora
veljati še 60 dni po roku veljavnosti ponudbe
za HE Krško.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
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Usposobljenost za dobavo opreme in
izvedbo del po tem razpisu bo priznana
vsakemu ponudniku, ki izpolnjuje naslednja
merila:
1. je registriran za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega razpisa;
2. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima
svoj sedež;
4. ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma da so posledice sodbe
že izbrisane;
5. da so v zadnjih treh letih izkazovali
pozitivni poslovni rezultat;
6. da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti;
7. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;
8. je v zadnjih 5 letih dobavil in montiral
(ali vršil nadzor nad montažo) najmanj treh
energetskih transformatorjev moči vsaj 30
MVA za napetostnim prestavnim razmerjem
vsaj 110/x kV na območju EU;
9. imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete
za takšno proizvodnjo.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
za projekt Skupni podvig
Ob-35676/06
Na podlagi določila 1. člena Odloka o izvajanju javne službe oskrbe z energetskimi
plini iz omrežja in o podelitvi koncesije v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/06) in 5.
člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 72/95 in
38/06) objavlja Občina Trebnje
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe oskrbe z
energetskimi plini iz omrežja
1. Koncendent: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje.
2. Predmet koncesije: opravljanje izbirne
gospodarske javne službe oskrbe z energetskimi plini in omrežja, ki obsega distribucijo
utekočinjenega plina, upravljanje plinovodnega omrežja in naprav ter dobavo plina
odjemalcem. Poleg navedenih dejavnosti
zajema koncesija tudi dopolnilne dejavnosti
razvoja, načrtovanja in pospeševanja oskrbe s plinom, gradnje in vzdrževanja omrežja
in naprav ter vodenje katastra plinovodnega
omrežja in naprav.
3. Območje koncesije: koncesija se podeli za celotno območje Občine Trebnje.
4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija, ki se podeli za 15 let in se prične izvajati z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
a) da je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnosti, ki so predmet tega
javnega razpisa po standardni klasifikacij
dejavnosti E/40.221, E/40.222, F/45.210,
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b) da ima veljavno licenco Agencije za
energijo RS za skladiščenje tekočih goriv z
zmogljivostjo nad 25 ton in za proizvodnjo,
trgovanje in distribucijo tekočih goriv;
c) da upravlja vsaj eno plinovodno omrežje za utekočinjen naftni plin z najmanj 800
priključenimi uporabniki na tem omrežju;
d) da ima večletne izkušnje na področju
izvajanja dejavnosti, ki je predmet koncesije. Dejavnost oskrbe z energetskimi plini iz
omrežja, ki obsega distribucijo utekočinjenega naftnega plina, upravljanje plinovodnega
omrežja in naprav ter dobavo plina odjemalcem mora izvajati najmanj 5 let;
e) da ima kadrovske in ostale pogoje za
opravljanje strokovno tehničnih in organizacijskih nalog, ki se nanašajo na razvoj, načrtovanje, pospeševanje in gradnjo v skladu
z dejavnostjo. Imeti mora redno zaposlene
za poln delovni čas:
– najmanj enega delavca z najmanj VII.
stopnjo strokovne izobrazbe tehnične smeri
na projektih plinifikacije;
– najmanj štiri zaposlene delavce, ki
imajo vsa potrebna dovoljenja za nemoteno oskrbo plinske postaje z utekočinjenim
naftnim plinom (vozniški izpit C kategorije,
ADR za prevoz nevarnega blaga, poklicno
kvalifikacijo po zakonu o prevozih v cestnem
prometu, izpit za polnilca tehničnih plinov);
f) da zagotovi ustrezne in usposobljene
kadre za vodenje in vzdrževanje katastra
plinovodnega omrežja in naprav;
g) da ima organizirano vzdrževalno službo za zagotovitev varnega in zanesljivega
obratovanja plinovoda;
h) da ima organizirano dežurno službo ali
intervencijsko skupino za ugotavljanje netesnosti in odpravo poškodb;
i) da ima zavarovano odgovornost za
škodo, ki bi z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko bila povzročena
tretji osebi za zavarovalno vsoto najmanj
1 mio €;
j) da je finančno in poslovno sposoben;
k) da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski
postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge odločbe;
l) da v zadnjih petih letih pred objavo
tega javnega razpisa proti njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem, ki je
postala izvršljiva oziroma sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je povezana z izvajanjem koncesije in ki je postala izvršljiva;
m) da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
n) da ima izdelano vizijo predvidenega
razvoja in izgradnje plinovodnega omrežja
v Občini Trebnje, potrebnih objektov in naprav za distribucijo plina z oceno vrednosti
in terminom izgradnje.
7. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev:
(1) za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra, ki ga izda pristojno okrožno sodišče
in ki ni starejše od 3 mesecev; za samostojne podjetnike posameznike potrdilo, da
je vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov
(oziroma priglasitveni list), ki ga izda Davčna uprava RS (DURS), ki ni starejše od 3
mesecev;
(2) licenco Agencije za energijo RS za
skladiščenje tekočih goriv z zmogljivostjo
nad 25 ton in za proizvodnjo, trgovanje in
distribucijo tekočih goriv;
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(3) pogodbo ali drugo dokazilo, da upravlja vsaj eno plinovodno omrežje za utekočinjen naftni plin z najmanj 800 priključenimi
uporabniki na tem omrežju;
(4) dokazilo, da ima 5 letne izkušnje na
področju izvajanja dejavnosti, ki je predmet
koncesije;
(5) pogodbe o zaposlitvi in druga dokazila, iz katerih izhaja, da izpolnjuje kadrovske
pogoje za opravljanje strokovno tehničnih
in organizacijskih nalog, ki se nanašajo na
razvoj, načrtovanje in gradnjo v skladu z
dejavnostjo;
(6) pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo
oziroma predpogodbo o poslovnem sodelovanju za vodenje in vzdrževanje katastra
plinovodnega omrežja in naprav;
(7) pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo
oziroma predpogodbo o poslovnem sodelovanju, ki dokazuje, da ima organizirano
vzdrževalno službo za zagotovitev varnega
in zanesljivega obratovanja plinovoda;
(8) pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo
oziroma predpogodbo o poslovnem sodelovanju, ki dokazuje, da ima organizirano
dežurno službo ali intervencijsko skupino
za ugotavljanje netesnosti in odpravo poškodb;
(9) zavarovalno polico ali izjavo zavarovalnice, da bo zavarovala odgovornost za
škodo, ki bi z opravljanjem ali v zvezi z
opravljanjem koncesije lahko bila povzročena tretji osebi za zavarovalno vsoto najmanj
1 mio €;
(10) revizijsko poročilo za računovodske
izkaze zadnjega zaključnega poslovnega
leta z mnenjem pooblaščenega revizorja;
(11) BON 1 in BON 2 oziroma bonitetno
poročilo, ki ne sme biti starejše od 60 dni od
datuma objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in ki ga izda AJPES oziroma ponudnikova banka;
(12) potrdilo, da proti njemu ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge odločbe, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in ki
ga izda Okrožno sodišče oziroma Davčna
uprava;
(13) potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa
proti njemu ni bila izdana sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem, ki je postala izvršljiva oziroma
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
povezana z izvajanjem koncesije in ki je
postala izvršljiva, ki ni starejše od 60 dni
od datuma objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje;
(14) potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi, ki ni starejše od 60 dni od datuma
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in ki ga izda DURS;
(15) vizija predvidenega razvoja in izgradnje plinovodnega omrežja v Občini Trebnje, potrebnih objektov in naprav za distribucijo plina z oceno vrednosti in terminom
izgradnje v skladu s prostorskimi akti Občine
Trebnje.
Vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev s
prilogami morajo biti urejena, oštevilčena,
parafirana in priložena po navedenem vrstnem redu.
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8. Pogoji najema objektov in naprav plinovodnega sistema: koncendent da v najem
za dobo 15 let koncesionarju že izgrajene
objekte in naprave plinovodnega sistema.
Najemnina objektov in naprav plinovodnega
sistema se obračunava 3 krat letno.
9. Način gospodarjenja z objekti in napravami plinovodnega omrežja: koncesionar
mora za vsako koledarsko leto koncesije
pripraviti načrt vzdrževanja objektov in naprav plinovodnega omrežja in ga predložiti
koncendentu. Načrt mora obsegati predvidena vzdrževalna dela, njihovo vrednost in
način izvedbe.
10. Finančna zavarovanja za resnost ponudbe: ponudnik mora koncendentu izročiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 12.500 € oziroma 2,995.500 SIT, ki mora
veljati najmanj 180 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Izbrani kandidat bo moral najkasneje
v tridesetih dneh od sklenitve koncesijske
pogodbe izročiti koncendentu nepogojno in
nepreklicno ter na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti s trajanjem eno leto. Višino bančne garancije bosta določila koncendent in
koncesionar v koncesijski pogodbi.
11. Merila za izbor koncesionarja:
a) višina najemnine za objekte in naprave, ki so že zgrajeni in potrebni za izvajanje
javne službe, s tem, da je najnižja štirimesečna najemnina 800 €, oziroma 191.712
SIT; 1 do 10 točk, s tem, da najvišje ponujena najemnina prejme najvišje možno število
točk, druge pa sorazmerno manj;
b) rok plačila najemnine, ki ne sme biti
daljši od 60 dni; 0 točk za 60 dni in 10 točk
za najkrajši plačilni rok, ostale ponudbe pa
prejmejo sorazmerno število točk;
c) višina koncesijske dajatve, ki ne sme
biti nižja od 3% vrednosti transportiranega
kubičnega metra plina; 0 do 10 točk, s tem,
da najvišje ponujena koncesijska dajatev
prejme najvišje možno število točk, druge
pa sorazmerno manj;
d) mejna višina dobička; do 10 točk, s
tem da najnižje ponujena mejna višina dobička prejme najvišje možno število točk,
ostale ponudbe pa sorazmerno manj;
e) vizija predvidenega razvoja in izgradnje plinovodnega omrežja v Občini Trebnje, potrebnih objektov in naprav za distribucijo plina z oceno vrednosti in terminom
izgradnje; od 0 do 20 točk;
f) predvidena povprečna cena plina, ki
ne sme biti višja od 2,55 € oziroma 611,08
SIT/m3; do 10 točk, s tem, da najnižje ponujena cena prejme najvišje število točk,
ostale pa sorazmerno manj;
g) predvidena cena priključnine, ki ne
sme biti višja od 400 € oziroma 95.856 SIT;
do 20 točk, s tem, da najnižje ponujena
cena prejme najvišje število točk, ostale pa
sorazmerno manj;
h) dosedanje izkušnje ponudnika; vsaka
referenca prejme 5 točk, s tem, da je največje možno število točk 20;
i) aktivnosti, ki jih je ponudnik že izvajal
na območju, za katerega se podeljuje koncesija; vsaka aktivnost prejme 2 točki, s tem,
da je največje možno število točk 20;
j) bližina skladišča utekočinjenega naftnega plina kapacitete 100 ton, ki ga ima ponudnik v lasti; do 20 točk, s tem, da najbližje
skladišče prejme najvišje število točk, ostala
pa sorazmerno manj (skladišča oddaljena
več kot 60 km ne prinašajo več točk);

k) druge ugodnosti, ki jih koncendentu
nudi ponudnik; do največ 10 točk.
Natančnejši način uporabe oziroma vrednotenja meril za izbiro koncesionarja je
sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Razpisna dokumentacija: kandidati
lahko razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobijo na Občini Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, kontaktni osebi:
– Drago Bregar, tel. 07/348-11-10, e-pošta: drago.bregar@trebnje.si, in
– Vida Šušterčič, tel. 07/348-11-34,
e-pošta: vida.sustercic@trebnje.si, faks
07/348-11-31.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame naslednji dan po objavi tega razpisa
v Uradnem listu RS, v času uradnih ur občinske uprave in sicer najkasneje do vključno 15. 1. 2007.
13. Rok in način predložitve ponudb:
kandidat vloži prijavo tako, da izpolni obrazec ''Prijava na javni razpis'', ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, pri čemer mora
prijavi predložiti vse zahtevane dokumente.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi
prilogami in z oznako na ovojnici ''Ne odpiraj
– prijava – javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
oskrbe z energetskimi plini iz omrežja'' ter
firmo in sedežem pravne osebe oziroma
imenom in priimkom ter naslovom fizične
osebe, je potrebno vložiti v zaprti ovojnici
na Občino Trebnje. Ovojnica s prijavo mora
v vložišče Občine Trebnje prispeti najkasneje do vključno 22. 1. 2007 do 12. ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 1.
2007 ob 13. uri v veliki sejni sobi (pritličje)
Občine Trebnje.
14. Postopek in rok za izbor koncesionarja: izbira koncesionarja se opravi, če je
predložena vsaj ena veljavna in po dodatnih
usklajevanjih tudi ustrezna ponudba. Prijava
je veljavna, če je vložena pravočasno in če
vsebuje vse zahtevane dokumente.
Komisija za izvedbo javnega razpisa v
roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb pregleda vse prispele prijave. Če izmed veljavnih
prijav niti ena ni tudi ustrezna, komisija opravi
v nadaljnjih 15 dneh dodatna usklajevanja in
pogajanja s tistimi ponudniki, katerih prijave
so veljavne. Komisija v roku 45 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb pripravi predlog za
izbor koncesionarja. O izbiri koncesionarja in
podelitvi koncesije odloči občinska uprava z
upravno odločbo. Vsi ponudniki bodo o izboru koncesionarja obveščeni v 8 dneh od izdaje odločbe. Z izbranim koncesionarjem bo
sklenjena koncesijska pogodba v 15 dneh po
dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.
Občina Trebnje
Ob-35681/06
Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS, št. 96/02) 5. člena Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov in
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v
Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 8/04) ter Sklepa župana številka
66-DH/06-7003, z dne 8. 12. 2006 Občina
Ljutomer objavlja
javni razpis
za sofinanciranje letnih programov
in dejavnosti na področju ljubiteljske
kulture v Občini Ljutomer za leto 2007
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju letnih programov in dejavno-
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sti na področju ljubiteljske kulture v Občini
Ljutomer za leto 2007.
2. Na razpis se lahko prijavijo društva,
skupine ali posameznik, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Občine
Ljutomer, so registrirani najmanj eno leto,
imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo
dokumentacijo po zakonu o društvih, imajo
zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje določene ljubiteljske kulturne
dejavnosti, je predloženi program namenjen
čim večjemu številu uporabnikov, je izvedba
programa primerljiva s povprečno kakovostjo v dejavnosti.
3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se lahko
dvignejo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba 218 od dneva objave
javnega razpisa do izteka roka za oddajo
prijav vsak dan v času uradnih ur,
4. Občina bo sofinancirala naslednja področja:
– dejavnost sekcij v kulturnih društvih,
skupinah in posameznikih v ljubiteljski kulturi redne dejavnosti po merilih v višini 60%,
– prostočasne kulturne aktivnosti, kot so
sodelovanje na območnih, medobmočnih in
državnih srečanjih v višini 10%,
– izobraževanje strokovnih kadrov za
vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v
višini 10%,
– delovanje v evropskem merilu v višini
5%,
– uspehi v regijskem, državnem in evropskem merilu v višini 3%,
– realizacija letnih programov z upoštevanjem dejanskega delovanja v občini in
izven nje, organiziranje kvalitetnih samostojnih projektov v višini 5%,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnost na področju varovanja kulturne dediščine v višini 5%,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost v višini 2%.
Podrobneje so kriteriji in merila opredeljena v pravilniku.
5. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 31. januar 2007 na
naslovu Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko ali jo do
tega dne oddati v vložišču Občine Ljutomer,
soba številka 108 v času uradnih ur. Prijava
mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj - Javni razpis za sofinanciranje
letnih programov in dejavnosti na področju
ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto
2007.« Na hrbtni strani mora biti napisan
naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki
bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.
6. Okvirna višina razpisanih sredstev za
sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini
Ljutomer je 4,500.000 SIT. Dokončna višina
sredstev bo opredeljena s proračunom za
leto 2007.
7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po sprejemu
proračuna za leto 2007. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja proračunskih sredstev.
8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, tel. 02/584-90-60 pri Darji Hrga.
Občina Ljutomer
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Št. 030-5/2006
Ob-35846/06
Občina Kamnik na podlagi 6. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za
podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Ur. l. RS, št. 126/06) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
na območju Občine Kamnik
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik.
2. Predmet koncesije: javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva
za 5 oddelkov I. starostnega obdobja in 3
oddelke II. starostnega obdobja.
3. Območje izvajanja dejavnosti: območje mesta Kamnik.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora
– biti registriran za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva;
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program;
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
– imeti na območju določenem v razpisu
zagotovljene prostore in opremo v skladu
s predpisi;
– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– imeti večletni poslovni načrt in letni delovni načrt;
– izvajati najmanj 9-urni dnevni program,
glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov;
– dejavnost opravljati za ceno programa,
kot jo določa Občinski svet;
– predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe do podpisa koncesijske pogodbe.
5. Čas za katerega se dodeljuje koncesija: 10 let.
6. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 10. 1. 2007 do 10. ure.
Kandidati morajo ponudbo poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis: Koncesija za področje predšolske
vzgoje«, na naslov: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik.
7. Merila za izbiro:
– ocena objekta, prostora in opreme – 30
točk,
– nadstandardni program – 20 točk,
– število oddelkov v posameznem okolišu – 15 točk,
– predlagana lastna cena programa – 10
točk,
– lokacija vrtca oziroma oddelka – 10
točk,
– rok pričetka izvajanja javne službe – 10
točk,
– pisne pozitivne reference ponudnika
– 5 točk,
8. Čas odpiranja ponudb: 10. 1. 2007 ob
11. uri v prostorih Občine Kamnik.
Razpisna dokumentacija bo na voljo na
spletni strani Občine Kamnik oziroma na
Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Kamnik, II. nadstropje, soba 48, od datuma objave razpisa dalje. Kontaktna oseba:
Katarina Ščetinin Sever (tel. 831-81-39; katarina.sever-scetinin@kamnik.si) in Anton
Kamin (tel. 83-181-05).
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9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po
odpiranju ponudb.
Občina Kamnik
Št. 22/2006
Ob-35958/06
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) ter sklepa Sveta MO Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
15/95) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina na območju zazidalnega načrta ZN Selo v Velenju, v izmeri okoli 14.380 m2 (na parcelah, označenih na mapni kopiji), komunalno
neopremljena, namenjena za stanovanjsko
gradnjo. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, je v ZN Selo opredeljena kot območje,
predvideno za I. fazo gradnje. Nepremičnina
leži v SV delu Slovenije, na območju Mestne
občine Velenje. V soseščini se nahajajo posamezni industrijski in trgovski objekti ter
stanovanjski objekti individualne in blokovne gradnje. Od centra mesta je oddaljena
največ 2 km. Zemljišče je locirano v rahlo
položnem terenu.
Natančna površina nepremičnine bo določena ob geodetski izmeri, pred vpisom v
zemljiško knjigo.
Svet Mestne občine Velenje je sprejel
Odlok o zazidalnem načrtu Selo (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/03, 2/05, 22/06; v
nadaljevanju: ZN Selo). Zazidalni načrt se
bo izvajal v več fazah. V I. fazi so za gradnjo
predvidene vrstne hiše (devet vrstnih hiš), z
označbo VH 1 (štiri vrstne hiše) in VH 2 (pet
vrstnih hiš), z neto površino objekta 180 m2
in 4 manjši stanovanjski bloki, označeni s
številkami od O1 do O4, z neto tlorisno površino objekta 528 m2 (brez kletne etaže, ki
obsega parkirne in kletne prostore). Skupna
tlorisna površina predvidenih objektov znaša 3.732 m2 (brez kletne etaže).
Za izvedbo komunalne opremljenosti zemljišča je bil izdelan Program opremljanja
stavbnih zemljišč (BRP d.o.o. Velenje, št.
projekta PO -01/04, datum april 2005) in
sprejet Sklep o sprejetju programa opremljanja za ZN Selo (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 9/05). Za komunalno infrastrukturo so
izdelani idejni projekti (BRP d.o.o. Velenje,
št. projekta 169/04, april 2004).
Stroški komunalne opreme za I. fazo
so po Programu opremljanja ovrednoteni
na 402,300.000 SIT na dan 30. 4. 2005 (z
DDV).
Spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta in programa opremljanja sprejme
Svet Mestne občine.
Izhodiščna cena nepremičnine je
9.585,60 SIT /m2 zemljišča oziroma 40
EUR/m2 zemljišča brez DDV. (preračunano po tečaju zamenjave 239,640 SIT za 1
EUR).
Situacija iz ZN Selo – I. faza, mapna kopija, besedilo razpisa, obrazci za pripravo
ponudbe in vzorec urbanistične pogodbe so
objavljeni na spletni strani Mestne občine
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Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki
pa pri Zdravki Vasiljević, v Pravni službi MO
Velenje, pisarna št. 16.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«.
2. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva.
3. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade varščina v
korist prodajalca.
4. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
izstavitvi računa.
5. Kupec mora nepremičnino komunalno
opremiti, za kar bo po podpisu kupoprodajne
pogodbe sklenil z MO Velenje urbanistično
pogodbo, s katero bosta pogodbeni stranki
določili pravice in obveznosti pogodbenih
strank ter pogoje komunalnega opremljanja
zemljišča za gradnjo, skladno z ZN Selo in
Programom opremljanja zemljišč. Urbanistična pogodba mora biti sklenjena najpozneje do 1. 6. 2007.
6. Nepremičnina je prosta vseh bremen.
7. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki ponudi najvišjo kupnino.
8. Kupec mora izpolnjevati pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek
o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdilo o vpisu v poslovni register
Slovenije, izdano od AJPES-a.
2. Ponudnik lahko odda ponudbo le za
nakup celotne nepremičnine.
3. Obvezno je vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti
nepremičnine po izhodiščni ceni za m2 brez
DDV na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-21121107,
kar znaša 57.520 EUR. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim
ponudnikom bo varščina vrnjena v roku treh
dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
4. V razpisu lahko sodelujejo ponudniki,
ki dokažejo, da:
– so imeli za leti 2004 in 2005 skupnih
letnih prihodkov najmanj 2.000,000.000
SIT/letno in da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON 1/P;
dokazila za samostojne podjetnike so BON
1/SP in potrdila bank, da ponudnik ni imel
blokiranih TRR in
– so imeli v zadnjih petih letih izvedenih
najmanj za 1.000,000.000 SIT objektov po
sistemu »gradnja za trg«, kar ponudnik dokaže s seznamom zgrajenih objektov za trg
in njihovo vrednostjo.
5. Ponudnik se mora s ponudbo zavezati, da bo nepremičnino komunalno opremil,
za kar bo po podpisu kupoprodajne pogodbe sklenil z MO Velenje urbanistično pogodbo, s katero bosta pogodbeni stranki določili
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pogoje komunalnega opremljanja zemljišč.
Urbanistična pogodba mora biti sklenjena
najpozneje do 1. 6. 2007.
6. Ponudnik se mora s ponudbo zavezati, da bo po sklenitvi kupoprodajne pogodbe
najpozneje v roku 1,5 leta pridobil gradbena
dovoljenja za objekte komunalne opreme
in za stanovanjske objekte in da bo izvedel
gradnjo objektov najpozneje v roku 2,5 let
od pridobitve pravnomočnega gradbenega
dovoljenja.
7. Ponudnik resnost ponudbe za gradnjo v roku iz predhodne točke zagotovi z
bančnima garancijama v skupnem znesku
50,000.000 SIT, in sicer 25,000.000 SIT z
veljavnostjo za dobo 1,5 leta in 25,000.000
SIT za dobo 4 let od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe. Bančni garanciji izda za
MO Velenje sprejemljiva banka, s katero
bo banka/garant jamčila Mestni občini Velenje izpolnitev obveznosti kupca in ju kupec
izroči prodajalcu ob podpisu kupoprodajne
pogodbe.
V. Ponudba
Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (dokumenti ne smejo biti starejši od
dveh mesecev do dneva odpiranja ponudb;
zadošča predložitev fotokopij dokumentov.
V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti na vpogled).
2.1. Dokazilo o sedežu ponudnika:
– pravna oseba – gospodarska družba
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– samostojni podjetnik – posameznik –
predloži potrdilo o vpisu v Poslovni register
Slovenije, izdano s strani AJPES.
2.2. Podatki o finančnem stanju ponudnika
– pravna oseba – gospodarska družba
predloži obrazec BON 1/P,
– samostojni podjetnik – posameznik
predloži BON 1/SP in potrdila poslovnih
bank, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.
3. Izpolnjen obrazec Seznam objektov
zgrajenih za trg v obdobju 2001-2005 (priloga št. 2).
4. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 3).
5. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 4)
6. Podpisan in žigosan vzorec urbanistične pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga
št. 5).
7. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene brez DDV na
podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141998-21121107.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
je predložena prodajalcu najkasneje do petka, 12. 1. 2007 do 10. ure v glavni pisarni
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje (kletna etaža, pisarna št. 10). Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti
ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana.
Na ovojnici mora biti vidno označen naslov
prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine v

ZN Selo«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naslov in žig ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Pravne službe Mestne občine Velenje, dne 12. 1.
2007 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za pripravo javnega razpisa za prodajo nepremičnine ZN Selo – I.
faza in vse ponudnike obvestila o izboru v
roku 30 dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
ponudil najvišjo kupnino.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije
Vsa morebitna vprašanja lahko zainteresirani ponudniki naslovijo pisno po pošti
na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg
1, 3320 Velenje s pripisom za Zdravko Vasiljević, po faksu 03/8961-621 s pripisom za
Zdravko Vasiljević ali po elektronski pošti na
naslov: zdravka.vasiljevic@velenje.si.
Vprašanja morajo na naslov dospeti najpozneje do 10. 1. 2007 do 12. ure. Prodajalec bo na vprašanja odgovoril do 11. 1. 2007
do 15. ure v elektronski obliki ali po faksu.
Dokumentacija, ki obsega zazidalni načrt in program opremljanja, je na vpogled
v tajništvu Urada za JGS pri Bojani Žnidar
tel. 03/896-16-40) vsak delovni dan od 3. 1.
2007 do 11. 1. 2007 med 8. in 13. uro.
Mestna občina Velenje
Ob-36000/06
Občina Postojna na podlagi 87. člena
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03
in 18/04), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04,
34/04 in 62/06), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00,
52/02, 73/04), Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 36/04-UPB), sklepa župana
Občine Postojna št. 032-15/2006-1 z dne
27. 2. 2006 in na podlagi prvega in drugega
odstavka 6. člena pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju najemnih stanovanj št.
41410-128/2004 z dne 22. 7. 2004, sklenjene med Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, javnim skladom, Poljanska cesta
31, Ljubljana in Občino Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta
31, Ljubljana in Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, objavljata
javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Postojna v svojem imenu in
po pooblastilu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem
okvirno 6 neprofitnih stanovanj in morebitna
druga sproščena neprofitna stanovanja v
letu 2007, ki bodo uspelim upravičencem
oddana v najem v letu 2007. Lastnika stanovanj sta Občina Postojna in Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad,
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s katerima bodo tudi sklenjene najemne
pogodbe.
1.2. Oblikovnje prednostne liste:
Stanovanja so namenjena za oddajo v
najem prosilcem, ki so glede na socialne
razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. l. RS, št. 14/04
in 34/04, v nadaljevanju: pravilnik) zavezani
za plačilo varščine.
Stanovanja so predvidena na lokaciji
prenovljenega objekta Ulica Prekomorskih
brigad 6 v Postojni in bodo vseljiva predvidoma v mesecu januarju 2007 ter na posameznih drugih lokacijah.
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Ur. l. RS, št. 131/03 in 142/04) in Odloka o
vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine, sprejetega na 20. seji Občinskega sveta Občine Postojna z dne 3. 5.
2005 oziroma na podlagi predpisa, ki bo
veljal v času oddaje stanovanja v najem.
V skladu z 90. členom stanovanjskega
zakona ima najemodajalec pravico vsakih
pet let od najemnika zahtevati, da predloži
dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni
več upravičen do neprofitnega stanovanja,
se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih
in postopku določenim s pravilnikom.
Za povprečno veliko stanovanje v izmeri 61 m2, točkovano s 325 točkami, znaša
najemnina v mesecu januarju 2007, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 204 EUR.
1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj
bodo upoštevani naslednji površinski normativi v skladu s 14. členom pravilnika:
Število
članov
gospodinjstva

1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja
s plačilom varščine
- lista B

od 20 m2 do 45 m2
nad 30 m2 do 55 m2
nad 45 m2 do 70 m2
nad 55 m2 do 82 m2
nad 65 m2 do 95 m2
nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega
razreda povečajo za 6 m2.
2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve
neprofitnega stanovanja, so državljanstvo
Republike Slovenije in stalno prebivališče
na območju Občine Postojna.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi prosilci, določeni v
drugem, tretjem in četrtem odstavku 3. člena
pravilnika:
– žrtve nasilja v družini, ki imajo začasno
bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za
pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju
Občine Postojna,
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Občini Postojna možnosti
za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč
druge osebe in zdravstvene storitve,
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– do dodelitve neprofitnega stanovanja
so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih,
odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do
dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku.
2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve
neprofitnega stanovanja, če se dohodki
prosilčevega gospodinjstva (seštevek vseh
dohodkov članov gospodinjstva), v obdobju
1. 12. 2005 do 30. 11. 2006, gibljejo v mejah
spodaj navedenih odstotkov od povprečne
neto plače v državi, ki je v tem obdobju znašala 182.699 SIT.
Glede na višino dohodka v gospodinjstvu, kot je razvidno v točki 2.3., prosilci
kandidirajo za stanovanja z varščino.
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profitnih stanovanj v najem so določeni v
obrazcu iz pravilnika.
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja
imajo v skladu s 6. členom pravilnika prednost mlade družine in mladi, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo
delovno dobo v Republiki Sloveniji, ki so
brez stanovanja ali so podnajemniki.
Poleg prednostnih kategorij, določenih v
prejšnjem odstavku, se na podlagi 4. člena
pravilnika upoštevajo kot prednostna kategorija stalnost bivanja prosilca na območju
Občine Postojna.
V primeru, da več prosilcev doseže v
razpisu enako število točk, po obrazcu za
oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki
so določene v obrazcu, imajo prednost pri
dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti pro-

Velikost
gospodinjstva
%

Meja neto dohodka

1-člansko

od 90% do 200%

nad 164.429 do 365.398

2-člansko

od 135 do 250%

nad 246.644 do 456.748

3-člansko

od 165 do 315%

nad 301.453 do 575.502

4-člansko

od 195 do 370%

nad 356.263 do 675.986

5-člansko

od 225 do 425%

nad 411.073 do 776.471

6-člansko

od 255 do 470%

nad 465.882 do 858.685

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 25
odstotnih točk.
2.3. Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z
neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska
stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino,
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja
(premičnega in nepremičnega), ki presega
40% vrednosti primernega stanovanja (kot
osnova za določitev vrednosti primernega
stanovanja se v skladu z zakonom upošteva stanovanje točkovano s 320 točkami
po vrednosti točke 2,63 EUR in površina
stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini zgornjih razredov,
predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine v času objave
razpisa).
2.4. Na razpisu ne morejo sodelovati prosilci, določeni v 7. členu pravilnika:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991
že dodeljeno družbeno stanovanje in so
po sklepu sodišča stanovanjsko pravico
izgubili,
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov.
Na razpisu tudi ne morejo sodelovati:
– tisti, ki imajo na dan zaključka razpisa
neporavnane zapadle obveznosti do razpisnika.
3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
Kriteriji in točkovno vrednotenje kriterijev za ocenjevanje stanovanjskih razmer,
ki vplivajo na prednost pri dodeljevanju ne-

silci, pri katerih predstavlja višina najemnine
za primerno stanovanje manjši delež v družinskem dohodku.
Prednostna lista upravičencev za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem bo sestavljena
na podlagi kriterijev, ki jih določa pravilnik in
prednostnih kategorij, določenih s tem razpisom v skladu s 4. in 6. členom pravilnika
in sicer:
Prednostne kategorije
prosilcev

1. mlade družine (do 35 let) in
mladi (samski do 30 let)
2. družine z večjim št. otrok - najmanj 3 oziroma več
3. državljani z daljšo delovno dobo
v Republiki Sloveniji (moški 13
let, ženske 12 let), ki so brez
stanovanja ali podnajemniki
Dodatni pogoji
Stalno bivanje na območju Občine
Postojna prosilca*
Od 1 do 5 let
nad 5 do 10 let
nad 10 do 15 let
nad 15 do 20 let
nad 20 let

Lista

60
60
50

10
30
40
60
80

* Upošteva se število let, mesecev in dni,
dopolnjenih na dan objave razpisa. V primeru prekinitve bivanja se doba bivanja v občini
sešteva.

4. Varščina
Prosilci, ki jim bo dodeljeno neprofitno
stanovanje, so pred prevzemom stanovanja
dolžni plačati varščino.
Varščina predstavlja denarna sredstva, ki
so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja
v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne
rabe stanovanja.
Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se oddaja v najem.
Najemodajalec in upravičenec do dodelitve neprofitnega stanovanja opredelita v
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najemni pogodbi medsebojne obveznosti v
zvezi z vplačilom, vračilom in ohranjanjem
vrednosti varščine za uporabo stanovanja,
upoštevaje načelo ohranjanja vrednosti varščine v protivrednosti v evrih.
Varščina se vrne ali poračuna po prenehanju najemnega razmerja.
Upravičenec, ki pred oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe z določili
o varščini ali v postavljenem roku ne plača
varščine, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev
stanovanja.
5. Razpisni postopek
Celotna vsebina javnega razpisa je objavljena na oglasni deski Občine Postojna. Izvod razpisa in obrazec za prijavo na
javni razpis je dosegljiv v sprejemni pisarni Občine Postojna št. 3/2 vsak dan v poslovnem času in na internetnem naslovu
http://www.postojna.si, kjer je na voljo tudi
obrazec za prijavo na javni razpis.
Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami,
ki se bodo sprejemale od 27. 12. 2006 do
11. 1. 2007 do 15. ure, lahko oddate priporočeno s povratnico na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna ali osebno
v sprejemni pisarni Občine Postojna št. 3/2
vsak dan v poslovnem času (ponedeljek,
torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure in petek od 8. do 13. ure).
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati
upravno takso v višini 50 točk za vlogo in
200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih
taksah (Ur. l. RS, št. 8/00 s spremembami), kar znaša 4.250 SIT. Taksa se plača v
upravnih kolekih ali s plačilno kartico v sprejemno informacijski pisarni občine.
K vlogi morajo vlagatelji priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1, 2, 3, 4, 5, 7
in 19, druge listine pa le, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke ali ugotavljajo,
da nimajo ustreznih razmer za dokazovanje
določenega statusa.
1. Izpolnjen obrazec vloge za pridobitev
neprofitnega stanovanja v najem.
2. Izpolnjeno in podpisano izjavo o premoženjskem stanju vlagatelja in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih
članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero vlagatelj in ostali
polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo
vpogled v svoje osebne podatke pri upravljalcih zbirk podatkov (Obrazec št. 1).
3. Izpolnjeno in podpisano izjavo vlagatelja, da je sam ali pa kateri izmed članov
gospodinjstva, lastnik ali solastnik drugega
premoženja (Obrazec št. 2).
4. Izpolnjen in podpisan Obrazec št. 4 –
Opis stanovanjskih in socialno-zdravstvenih
razmer.
5. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1. 12. 2005 do
30. 11. 2006 (osebni dohodek, pokojnina,
preživnina, dohodek iz dela preko Študentskega servisa, invalidnina, nadomestilo za
brezposelne, denarna socialna pomoč…) z
navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se
ne štejejo dodatek za pomoč in postrežbo
in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški
dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije,
dohodki od občasnega dela invalidov, ki so
vključeni v institucionalno varstvo, sredstva
za odpravo posledic nesreče…
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6. Potrdilo o nezaposlenosti vlagatelja,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje, Izpostava Postojna).
7. Veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu; najemna ali podnajemna pogodba
oziroma izjava vlagatelja, zakaj pogodba ni
sklenjena.
8. Dokazilo o zadnji plačani najemnini ali
podnajemnini.
9. Dokazilo o površini stanovanja iz sklenjene najemne pogodbe ali podnajemne pogodbe ali zapisnika o točkovanju stanovanja. Ko prosilec ne razpolaga z zapisnikom
o točkovanju, izpolni ustrezno izjavo s podatki o kvaliteti stanovanja (Obrazec št. 3).
10. Potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so
starejši od 15 let.
11. Zdravniško potrdilo o nosečnosti.
12. Odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so
razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere).
13. Dokazilu o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo,
da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada.
14. Potrdilo ustrezne institucije, če je vlagatelj ali njegov ožji družinski član, ki bo z
njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba,
trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe.
15. Dokazilo o invalidnosti I. kategorije
in invalidnost okvare čuta- slepota, gluhost
(odločba Centra za socialno delo, Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje).
16. Izvid osebnega zdravnika, s katerim
se dokazuje trajno obolenje prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami.
17. Odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe.
18. Strokovno mnenje centra za socialno
delo ter vladnih in nevladnih organizacij, ki
nudijo žrtvam nasilja v družini psihosocialno
pomoč.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od
pristojnega državnega organa.
Glede na okoliščine posameznega primera bo razpisnik zahteval od prosilcev tudi
druga dodatna dokazila, listine in pojasnila
na podlagi poziva.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži
in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
6. Splošne določbe
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo
popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev. Kasnejše spremembe, razen
sprememb glede ožjih družinskih članov
prosilca, se ne upoštevajo.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih
vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za

oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in
organizacijah ter posameznikih.
Komisija bo stanovanjske razmere prosilcev ustrezno točkovala. Komisija si lahko
stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda.
Ogled se opravi nenapovedano in le pri tistih
udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje
število točk glede na število razpisanih stanovanj.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo
in sicer po številu zbranih točk. Seznam
upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem bo javno objavljen na enak način
kot razpis najkasneje v roku 2 mesecev po
zaključku razpisa.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni
udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo,
se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve
pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O
pritožbi odloči v roku 1 meseca župan Občine Postojna. Odločitev župana o pritožbi
je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončni seznam upravičencev, ki jim bodo
zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za
nedoločen čas in z neprofitno najemnino.
Upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne
odzove, se črta iz seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe lahko
razpisnik ponovno preveri, če udeleženec
razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem. V primeru bistvenih sprememb,
ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama
upravičencev.
Vse dodatne informacije lahko dobite osebno na Občini Postojna ali na tel.
05/728-07-90 v času uradnih ur.
Za vse kar ni posebej določeno z javnim
razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj,
objavljenim na oglasni deski Občine Postojna, se uporabljajo določbe pravilnika.
Občina Postojna

Javne dražbe
Št. 391/2006
Ob-35961/06
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS št. 12/03 in 77/03), Statutom Občine Ig
(Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03),
sklepa Občinskega sveta Občine Ig št.
4101/001/2006 z dne 29. 3. 2006 in sklepa
Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Ig z dne 11. 12. 2006 objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele št. 659/1 – travnik – 1823 m2 in pašnik
– 1822 m2 k.o. Zapotok.
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1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig,
Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300,
faks 01/28-02-322, e-mail: obcina-ig@
siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno zemljišče, parcela št. 659/1 – travnik – 1823 m2
in pašnik – 1822 m2 k.o. Zapotok. Po obvestilu iz lokacijske dokumentacije z dne
25. 4. 2006 je lokacija zemljišča št. 659/1
k.o. Zapotok v območju poselitve VS 19/2 z
namensko rabo za stanovanja in spremljajoče objekte, zato se nepremičnina uvršča kot
stavbno nepozidano zemljišče, komunalno
neopremljeno. Zemljišče predstavlja travnik
z dostopom z javne ceste. Oblika parcele je
mnogokotna, teren je razgiban in vrtačast.
3. Izklicna cena znaša 85 EUR/m2, kar
znese skupaj znesek 309.825 EUR + 20%
DDV v znesku 61.965 EUR, skupaj tako
371.790 EUR.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 17. 1. 2007 v prostorih Občine Ig, ob 17. uri.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 309.825 EUR, v katero še ni vštet 20%
DDV, za znesek najmanj 1.000 EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 30.982,50 EUR na račun prodajalca Občine Ig številka računa 01237-0100000320,
sklic 00 7221-659-1, s pripisom javna dražba za parcelo št. 659/1 k.o. Zapotok, ter se
na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno
vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
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11. Nepremičnine se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in
sicer dne 10. 1. 2007 ob 11. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem nimajo pravice do nikakršne
odškodnine, razen do vračila eventuelno
vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
Št. 391/2006
Ob-35962/06
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03), Statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03),
sklepa Občinskega sveta Občine Ig, št.
4101/001/2006 z dne 29. 3. 2006 in sklepa
Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Ig z dne 11. 12. 2006 objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 1462/1-gozd – 4471 m2 k.o. Golo.
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig,
Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300,
faks 01/28-02-322, e-mail: obcina-ig@
siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno zemljišče, parcela št. 1462 v izmeri 4471 m2
k.o. Golo. Po obvestilu iz lokacijske dokumentacije z dne 15. 6. 2006 je lokacija
zemljišča s parcelno št. 1462/1 k.o. Golo
v območju poselitve VS 17/5 z namensko
rabo za stanovanja in spremljajoče objekte,
zato se nepremičnina uvršča kot stavbno
nepozidano zemljišče, komunalno neopremljeno. Zemljišče predstavlja v naravi gozd,
trenutno brez dostopa z javne ceste. Oblika
parcele je mnogokotna, teren je razgiban.
3. Izklicna cena znaša 90 EUR/m2, kar
znese skupaj znesek 402.390 EUR + 20%
DDV v znesku 80.478 EUR, skupaj tako
482.868 EUR.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 17. 1. 2007 v prostorih Občine Ig, ob 17.45.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 402.390 EUR, v katero še ni vštet 20%
DDV, za znesek najmanj 1.000 EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
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kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v
višini 40.239 EUR na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320,
sklic 00 7221-1462-2, s pripisom javna dražba za parcelo št. 1462/1 k.o. Golo, ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim
dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnine se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič in
sicer dne 10. 1. 2007 ob 11. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem nimajo pravice do nikakršne
odškodnine, razen do vračila eventuelno
vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
Št. 391/2006
Ob-35963/06
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03), Statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03),
sklepa Občinskega sveta Občine Ig, št.
4101/001/2006 z dne 29. 3. 2006 in sklepa
Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Ig z dne 11. 12. 2006 objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 1488/1-pašnik – 1640 m2 k.o. Golo.
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig,
Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300,
faks 01/28-02-322, e-mail: obcina-ig@
siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno zemljišče, parcela št. 1488/1, v izmeri 1640 m2,
k.o. Golo. Po obvestilu iz lokacijske dokumentacije z dne 15. 6. 2006 je lokacija zemljišča s parcelno št. 1488/1 k.o. Golo v območju poselitve VS 17/5 z namensko rabo
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za stanovanja in spremljajoče objekte, zato
se nepremičnina uvršča kot stavbno nepozidano zemljišče, komunalno neopremljeno. Zemljišče je locirano med lokalno cesto
Ig-Kurešček-Zapotok in med vaško potjo.
Oblika parcele je trikotna, parcela je rahlo v
nagibu in delno poraščena z drevesi.
3. Izklicna cena znaša 90 EUR/m2, kar
znese skupaj znesek 147.600 EUR + 20%
DDV v znesku 29.520 EUR, skupaj tako
177.120 EUR.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 17. 1. 2007 v prostorih Občine Ig, ob 17.15.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 147.600 EUR, v katero še ni vštet 20%
DDV, za znesek najmanj 500 EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v
višini 14.760 EUR na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320,
sklic 00 7221-1488-1, s pripisom javna dražba za parcelo št. 1488/1 k.o. Golo, ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim
dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnine se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič in
sicer dne 10. 1. 2007 ob 11. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti
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postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem nimajo pravice do nikakršne
odškodnine, razen do vračila eventuelno
vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
Št. 391/2006
Ob-35964/06
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03), Statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03),
sklepa Občinskega sveta Občine Ig, št.
4101/001/2006 z dne 29. 3. 2006 in sklepa
Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Ig z dne 11. 12. 2006 objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 2111/2-njiva – 2326 m2 k.o. Golo.
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig,
Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300,
faks 01/28-02-322, e-mail: obcina-ig@
siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno zemljišče, parcela št. 2111/2, v izmeri 2326 m2,
k.o. Golo. Po obvestilu iz lokacijske dokumentacije z dne 25. 4. 2006 je lokacija zemljišča s parcelno št. 2111/2 k.o. Golo v območju poselitve VS 17/2 z namensko rabo
za stanovanja in spremljajoče objekte, zato
se nepremičnina uvršča kot stavbno nepozidano zemljišče, komunalno neopremljeno.
Zemljišče predstavlja v naravi njivo oziroma travnik z ugodnim dostopom do parcele. Oblika parcele je pravokotna, z možno
dobrim izkoristkom pozidave, teren je delno
v nagibu, v bližini je vsa potrebna infrastruktura oziroma se nahaja v samem središču
kraja Golo.
3. Izklicna cena znaša 90 EUR/m2, kar
znese skupaj znesek 209.340 EUR + 20%
DDV v znesku 41.868 EUR, skupaj tako
251.208 EUR.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 17. 1. 2007 v prostorih Občine Ig, ob 17.30.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 209.340 EUR, v katero še ni vštet 20%
DDV, za znesek najmanj 1.000 EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec do-

segel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v
višini 20.934 EUR na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320,
sklic 00 7221-2111-2, s pripisom javna dražba za parcelo št. 2111/2 k.o. Golo, ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim
dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnine se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič in
sicer dne 10. 1. 2007 ob 11. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem nimajo pravice do nikakršne
odškodnine, razen do vračila eventuelno
vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig

Razpisi delovnih
mest
Št. 0393/2006

Ob-36122/06
Preklic
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica, preklicuje javni natečaj
za delovno mesto direktorja občinske uprave v Občinski upravi Občine Bohinj, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 123-124 z
dne 1. 12. 2006.
Občina Bohinj
Ob-36121/06
Popravek
V javnem natečaju za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta višji svetovalec – vodja pravne službe v Občini Šmarje
pri Jelšah, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 128 z dne 8. 12. 2006 (Ob-34580/06), se
popravi druga alinea prvega odstavka (pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, ki
se bodo prijavili na prostor delovno mesto)
tako, da se pravilno glasi: »najmanj šest let
delovnih izkušenj«.
Kandidati lahko vložijo prijavo v roku 8
dni po objavi tega popravka v Uradnem listu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo oziroma na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-35637/06
OŠ Staneta Žagarja Lipnica, Svet OŠ
Staneta Žagarja Lipnica, Lipnica 12, 4245
Kropa, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno
besedilo).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan/a za dobo 5 let. Predviden
začetek dela bo 1. 3. 2007 oziroma skladno
s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah, kratkim življenjepisom pošljite
najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet Zavoda Osnovne šole Staneta
Žagarja Lipnica, Lipnica 12, 4245 Kropa, s
pripisom »Prijava za razpis ravnatelja.«
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
OŠ Staneta Žagarja Lipnica
Št. 109/2006
Ob-35669/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o državni upravi (Uradni l.RS, št.
52/02, 110/02, 56/03 in 1/04, 32., 34., in
35.,člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št.
12/91 in 36/00), 43. in 44. člena Statuta Janega zavoda Krajinski park Goričko in 11.,
12., 13., 14., 15. členom Akta o sistemizaciji
delovnih mest, ki ga je sprejel svet Zavoda
JZ KP Goričko, razpisuje Javni zavod Krajinski park Goričko prosto delovno mesto
– vodjo računovodstva – finančnik II.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ekonomske oziroma finančne
smeri (VII, VII/1),
– da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj.
Dodatna želena in funkcionalna znanja
kandidatov:
– poznavanje računovodskih standardov,
računovodskih opravil in javnih financ,
– poznavanje področja računovodstva in
javnih financ,
– poznavanje dela z računalnikom in programskimi orodji.
Od kandidatov se pričakuje komunikativnost, vestnost in natančnost ter sposobnost
dela z ljudmi.
Delovno mesto je prosto od 1. 1. 2007,
delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev. Urnik
dela je enoizmenski ter traja poln delovni
čas.
Kraj opravljanja dela je grad Grad 191,
9264 Grad.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
od objave razpisa na naslov: Javni zavod
Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad
z oznako »Ne odpiraj – razpis Vodja računovodstva-finančnik II«.
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Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30
dneh po objavi razpisa.
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti:
– fotokopijo dokazila o zahtevani izobrazbi,
– dokazila iz katerih so razvidne delovne
izkušnje,
– dokazilo pristojnega organa, da zoper
kandidata ni bil uveden postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– kratek življenjepis z osebnimi referencami in prilogami o strokovnih znanjih.
Dodatne informacije JZ KP Goričko: objava prostega delovnega mesta je tudi na
oglasni deski Zavoda za zaposlovanje RS
v Murski Soboti.
Javni zavod Krajinski park Goričko
Ob-35670/06
Svet Zavoda Osnovne šole Mirana Jarca, Ipavčeva 1, Ljubljana, razpisuje prosto
delovno mesto
ravnatelja/-ice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje skladno
s 53., 145. in 43. členom (prehodnih določb)
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 in
64/01 – uradno prečiščeno besedilo).
Izbrani kanidat/-ka bo imenovan/-a za
mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela 10. 3. 2007 oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Kandidati/-ke naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »za razpis ravnatelja/-ice, na
naslov: OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva 1, l000
Ljubljana, v osmih dneh od dneva objave.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo
oddana zadnji dan roka kot priporočena pošiljka. O izboru bodo kandidati obveščeni v
zakonitem roku.
Svet Zavoda Osnovne šole Mirana Jarca
Ob-35671/06
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 ZJU-UPB2), župan Občine
Trebnje objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
direktor (m/ž) Občinske uprave Občine Trebnje.
Delovno mesto direktor je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu sekretar.
Za zasedbo prostega delovnega mesta
morajo kandidati/tke izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem (pravne, ekonomske…
smeri);
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– znanje dveh svetovnih jezikov;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
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znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje za delovno
mesto direktorja se skrajšajo za tretjino v
primeru, da ima kandidat/tka univerzitetno
izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– neposredno organiziranje in vodenje
občinske uprave;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte po sklepu župana in nadzor nad projekti, ki jih vodijo ostali
delavci občinske uprave;
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv;
– odločanje v upravnih postopkih na prvi
stopnji;
– nudenje strokovne pomoči županu;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog po odredbi župana.
Prijava kandidatov 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/ka Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen n
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Trebnje pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas s polnim
delovnim časom za obdobje 5 let. Izbrani
kandidat/ka bo opravljal delo v Občini Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.
Prijave, ki ne bodo pravočasne in popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc in razgovora po merilih, ki jih
predhodno določi natečajna komisija.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v 15
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dneh po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, na naslov: Občina Trebnje, Natečajna komisija, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom: »prijava na javni natečaj
za zasedbo delovnega mesta direktor v
občinski upravi« ali na elektronski naslov:
obcina.trebnje@trebnje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije dobite pri kontaktni osebi
Dušan Mežnaršič na tel. 07/348-11-16.
Občina Trebnje
Su 010111/2006
Ob-35672/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 UPB-2, s
spremembami) Okrožno sodišče v Kranju,
Zoisova 2, 4000 Kranj, objavlja javni natečaj
za 3 prosta uradniška delovna mesta:
Višji pravosodni svetovalec III – strokovni sodelavec, 3 prosta delovna mesta
(2 prosti delovni mesti za določen čas do
31. 12. 2010 in 1 prosto delovno mesto za
nedoločen čas).
Poleg splošnih pogojev določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) morajo kandidati, ki se bodo prijavili
na prosta delovna mesta, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
1. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri z
opravljenim pravniškim državnim izpitom,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje svetovnega tujega 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.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen pravniški državni izpit.
2. Okvirna vsebina del in nalog na delovnem mestu vodja vpisnika je:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
sodnik, pripravljanje strokovnih podlag za
sprejem odločitev, pripravljanje odločitev,
pripravljanje obrazložitve odločitev,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
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– sprejem, odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij,
– poročanje na sejah zunaj obravnavnega senata in izdelava osnutkov sodnih
odločb,
– opravljanje drugih nalog, določenih s
področnimi predpisi,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednice sodišča in sodnikov.
3. Prijava za razpisano delovno mesto
vodja vpisnika mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega
je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo, da je državljan RS,
4. izjavo o znanju uradnega jezika in o
znanju svetovnega jezika,
5. izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
6. izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
7. izjavo, da zoper kandidata ni bila
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
8. izjavo, da za namen tega javnega
postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču na
Jesenicah za pridobitev podatkov iz 3., 6. in
7. 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.
Dve prosti delovni mesti sta objavljeni
za določen čas do 31. 12. 2010, izbrana
kandidata bosta delo na delovnem mestu
strokovni sodelavec opravljala v nazivu višji
pravosodni svetovalec III. Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje
za določen čas s polnim delovnim časom
in trimesečnim poskusnim delom. Izbrana
kandidata bosta delo opravljala v prostorih Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova 2,
4000 Kranj.
Eno prosto delovno mesto je objavljeno za nedoločen čas, izbrani kandidat bo
delo na delovnem mestu strokovni sodelavec opravljala v nazivu višji pravosodni
svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Okrožnega sodišča
v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
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 višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, št. Su 010111/06-Okrožno«
na naslov: Okrožno sodišče v Kranju, Urad
predsednika, Zoisova 2, 4000 Kranj, in sicer

v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS,
na spletni strani Ministrstva za javno upravo
in na Zavodu za zaposlovanje.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja in informacije o delovnem področju
daje Renata Kušar, tel. 04/271-12-07.
V besedilu objave so uporabljeni izrazi,
napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 110-158/2006/1
Ob-35673/06
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
višji svetovalec v Službi za notranjo
revizijo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ekonomske
smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo z magisterijem ali
doktoratom.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– sodelovanje pri načrtovanju in pripravi
rednih in izrednih notranjih revizij,
– sodelovanje pri izvajanju rednih in izrednih notranjih revizij, predvsem notranjih
revizij upravnih enot,
– sodelovanje pri pripravi revizijskega
poročila in spremljanju izvajanja izdanih priporočil iz izvedenih notranjih revizij,
– spremljanje delovanja ministrstva,
– pomoč pri izvajanju svetovalnih nalog
s področja dela ministrstva.
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, 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z izkušnjami iz področja finančnega poslovanja.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec II z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Tržaški
21 v Ljubljani.
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
višji svetovalec, številka »110-158/2006«
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 Špela Intihar, tel. 01/478-18-84, informacije o delovnem področju pa mag. Mateja
Plankar, tel. 01/478-83-89.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-21/2006/13
Ob-35674/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Nova Go
rica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
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– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
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Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Novi Gorici, Trg E. Kardelja 1.
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.
Načelnik Upravne enote Nova Gorica bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Izbrani kandidat mora pred imenovanjem
na položaj uspešno opraviti varnostno preverjanje za stopnjo tajnosti »Zaupno«.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj » in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-16-50.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Su 010603/2006
Ob-35811/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – ZJU
UPB2) Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj, objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
strokovni sodelavec.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.

Stran

9936 /

Št.

135-136 / 22. 12. 2006

Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu,
– sodnika v posameznih zadevah izven
glavne obravnave, opravljanje priprav za
glavno obravnavo, vodenje obravnav,
– izvrševanje zadev uprave organa,
– vodenje in koordiniranje dela osebja
organa,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka ali sodnika.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– pravniški državni ali pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– dobro poznavanje uradnega jezika.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur.
l. RS, št. 42/02), ki jih urejajo predpisi s
področja delovnega prava ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– ZJU-UPB2):
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave oziroma dokazilo:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
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leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem ali pravosodnem izpitu,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču na Ptuju pridobitev
podatkov iz 3., 7., in 8. alineje iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na
delovnem mestu strokovni sodelavec v nazivu višji pravosodni svetovalec III na sedežu Okrajnega sodišča na Ptuju, Vodnikova
ulica 2, 2250 Ptuj.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto strokovni sodelavec''
na naslov: Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča na Ptuju,
tel. 02/748-08-23.
Okrajno sodišče na Ptuju
Št. 11001-4/2006-10
Ob-35812/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. 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 geodezijo, v Sektorju za državni geodetski
sistem.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– osnovno raven znanja angleškega jezika;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali:
– univerzitetno izobrazbo geodetske
smeri;
– poznavanje strateških in programskih
dokumentov s področja evropskega in državnega geodetskega sistema;
– sodelovanje pri pripravi zakonskih in
podzakonskih aktov s področja državnega
geodetskega sistema in njemu sorodnih področij;
– z delovnimi izkušnjami s področja državne geodetske izmere;
– organizacijske sposobnosti, timsko
delo, vodenje delovnih skupin;
– sposobnost odločanja na višjih ni
vojih;
– sposobnost javnega nastopanja in pisnega izražanja.
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
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,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– priprava normativne ureditve iz delovnega področja,
– samostojno oblikovanje predpisov,
– organiziranje dela delovnih skupin.
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Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in 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 možnostjo napredovanja
v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu
Geodetske uprave Republike Slovenije
v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (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 položajno delovno mesto vodja sektorja, številka:
531» 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
Republike Slovenije 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.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Mateja Omejc na tel. 01/478-48-06.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 010-4246
Ob-35825/06
Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04) in
33. člena Statuta doma starejših občanov
Ljubljana Bežigrad, Svet doma razpisuje
delovno mesto
direktorja.
1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati
še naslednje:
– končana VII stopnja strokovne izobrazbe skladno s 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04), in najmanj pet let delovnih izkušenj pri vodenju
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dejavnosti socialnega varstva ali VI. stopnja
strokovne izobrazbe skladno s 57. členom
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
36/04) najmanj dvajset let delovnih izkušenj,
od tega pet let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
2. Mandat direktorja traja 5 let.
Prijave z vsemi dokazili morajo kandidati
poslati v 8 dneh po objavljenem razpisu.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh
potem, ko bo Svet zavoda opravil izbiro.
Prijave pošljete na naslov: Svet doma,
Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad,
Komanova ul. 1, 1000 Ljubljana, z oznako
Razpis.
Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad
Št. 1491/2006
Ob-35833/06
Splošna bolnišnica Celje na podlagi 17.
člena Statuta Splošne bolnišnice Celje z dne
13. 3. 2003 objavlja prosto delovno mesto:
predstojnika oddelka za kirurgijo roke
in opekline, plastično in rekonstruktivno
kirurgijo.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi
naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine,
– specialistični izpit iz strokovnega področja dela oddelka – specialist z usmerjeno
specializacijo,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista.
Kandidati oziroma kandidatke morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti
program dela z vizijo razvoja oddelka.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
imenovan(a) za mandatno dobo 4 leta.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave
je 15 dni od dneva objave.
Kandidate oziroma kandidatke vabimo,
da svoje prijave pošljejo na naslov: Splošna
bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje,
kadrovska služba.
Splošna bolnišnica Celje
Su 20/2006
Ob-35957/06
Okrožno sodišče v Ljubljani na podlagi
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju:
ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas:
vodja uprave zgradb (eno delovno mesto).
Delovno mesto vodje uprave zgradb je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec v pravosodju
III, višji svetovalec v pravosodju II in višji
svetovalec v pravosodju I. Izbrani kandidat
bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni
svetovalec III.
V besedilu objave so uporabljeni izrazi,
napisani v moški slovnični obliki, uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– izvrševanje zadev uprave organa,
– priprava načrta investicij sodišča,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa, ki se nanašajo na področje delovanja tehničnih služb,
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– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij,
– organiziranje, vodenje, koordiniranje in
nadzor vseh tehničnih služb sodišča,
– priprava razpisne dokumentacije in vodenje postopkov oddaje javnih naročil,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
in organizacijskih nalog s področja upravljanja poslovnih prostorov in zgradb ter varovanja zdravja pri delu,
– spremljanje in nadzor uporabe pravnih
predpisov na relevantnih področjih,
– opravljanje drugih nalog po odredbi
predsednika ali sekretarja.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen preizkus znanja iz varstva
pri delu.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na razpisano delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita
iz javne uprave in izpita iz Sodnega reda
pod pogojem, da bodo v primeru izbora na
delovno mesto navedenega izpita opravili
najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene
v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 42/02), ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena ZJU:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– znanje slovenskega jezika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednje izjave oziroma
dokazilo:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave oziroma, da državnega izpita iz javne uprave nima,
– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda oziroma, da
izpita nima,
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– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, v
kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov
iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena
Zakona o upravnem postopku. V primeru,
da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec v pravosodju III – Vodja uprave zgradb« na naslov:
Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, Tavčarjeva 9, Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije dobite v kadrovski
službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel.
01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 100-22/2006/12
Ob-35986/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za promet, Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec, v Ministrstvu za promet,
Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, v Sektorju za pomorske listine in
splošne zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
pomorsko-prometne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti;
– 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
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to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
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.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni
izpit iz javne uprave) in 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
izpit iz upravnega postopka.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima potrdilo o znanju jezika narodne
skupnosti (višja raven znanja italijanskega
jezika). V nasprotnem primeru si bo moral
izbrani kandidat pridobiti potrdilo o znanju
jezika narodne skupnosti (višja raven znanja
italijanskega jezika) najkasneje v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto,
skladno z 38. členom pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v Ministrstvu za promet, Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo.
Delovno področje:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji;
– koordinacija dela v zvezi z izdajo li
stin.
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 promet,
Upravi Republike Slovenije za pomorstvo,
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami v državni upravi in poznavanju postopkov pri izdajanju listin.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv

svetovalec II, svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom s
trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za promet, Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, Koper.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (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 100-22/2006/09« na naslov: Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2,
6000 Koper, 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:
ursp.box@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 Lorna Prelaz, 05/663-21-31.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za promet,
Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo
Št. 110-9/2006-1
Ob-35987/06
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
gradbeni inšpektor v Novi Gorici.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit (državni izpit iz javne
uprave),
– vozniški izpit B kategorije,
– 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 iz-
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kušnje 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.
V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega strokovnega izpita (državni
izpit iz javne uprave), ga mora v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
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 strokovni izpit za inšpektorja v roku enega
leta od imenovanja za inšpektorja.
Delovne naloge:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o graditvi objektov,
Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Prijava mora vsebovati:
1) izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena,
2) izjavo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja oziroma strokovnem izpitu
iz splošnega upravnega postopka, iz katere
mora biti razvidno kje in kdaj je bil opravljen
– če ga ima kandidat/ka opravljenega,
3) izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, iz katere mora biti razvidno
kje in kdaj je bil opravljen – če ga ima kandidat/ka opravljenega,
4) opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
5) izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo o opravljenem vozniškem izpitu
B kategorije,
6) izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Inšpektoratu Republike
Slovenije za okolje in prostor pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence. V
nasprotnem primeru bo moral kandidat/ka
ustrezna dokazila predložiti sam.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat/ka bo delo na delovnem
mestu gradbeni inšpektor opravljal v nazivu
inšpektor III, z možnostjo napredovanja v
naziv inšpektor II in inšpektor I. Z izbranim
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kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal v prostorih Inšpektorata RS za okolje
in prostor, Območne enote Nova Gorica, na
naslovu Trg Edvarda Kardelja 1.
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. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in ustnega razgovora.
Rok za prijavo: 8 dni od objave na spletni
strani Ministrstva za javno upravo in Uradnem listu RS.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj – gradbeni inšpektor«, številka: »110-9/2006« na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje in prostor, Oddelek za
organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: irsop.urad-lj@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.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja pokličite na tel. 01/420-44-98 (Suzana Bregar).
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat Republike Slovenije
Št. 110-346/2006-31111
Ob-35989/06
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):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Civilnem oddelku Okrožnega sodišča
v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, morajo
biti v skladu s 1. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški
službi (Ur. l. RS, št. 127 z dne 7. 12. 2006) in
jih sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-347/2006-31111
Ob-35990/06
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):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
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in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, morajo
biti v skladu s 1. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški
službi (Ur. l. RS, št. 127 z dne 7. 12. 2006)
in jih sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po
objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-348/2006-31111
Ob-35991/06
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):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, morajo
biti v skladu s 1. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški
službi (Ur. l. RS, št. 127 z dne 7. 12. 2006) in
jih sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-351/2006-31111
Ob-35992/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 30. člena
Zakona o državnem pravobranilstvu (Ur. l.
RS, št. 41/06 – uradno prečiščeno bese
dilo):
a) 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na
Zunanjem oddelku v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca, določene v 26.
členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
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. 1100-92-94/2006
Ob-35996/06
V skladu z 58. čl. 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. Svetovalec/-ka v Sektorju za načrtovanje, analiziranje in statistiko
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
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Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
organizacijsko smerjo izobrazbe.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Kratek opis nalog:
– spremljanje in analiziranje davčnih prihodkov,
– sodelovanje pri pripravi zahtevnejših
analiz in drugih zahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava manj zahtevnih
analiz in informacij,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
2. Podsekretar/-ka v oddelku za dohodnino in prispevke
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne, tehnične ali druge ustrezne smeri,
– 7 let delovnih izkušenj za najnižji naziv – podsekretar, ki se lahko skrajšajo za
tretjino v primeru opravljenega magisterija,
doktorata oziroma zaključenega specialističnega študija.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Kratek opis dela:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– sodelovanje s strokovnimi službami ter
z drugimi zunanjimi inštitucijami,
– izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje uslužbencev.
na Davčnem uradu Kočevje
3. Svetovalec/-ka v oddelku za davčno
knjigovodstvo in izterjavo
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – 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:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
in davčnih postopkov na prvi stopnji,
– pripravljanje strokovnih rešitev za izvajanje postopkov prisilne izterjave.
na Davčnem uradu Nova Gorica
4. Svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka v
referatu za izterjavo
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 1 leto delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– posebni strokovni izpit za davčnega
izterjevalca,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Kratek opis nalog:
– najzahtevnejše ugotavljanje premoženja in dohodkov dolžnika,
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– pripravljanje sklepov iz premičnega
premoženja in vrednostnih papirjev,
– izvajanje najzahtevnejših rubežov in
vodenje javnih dražb,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega
naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj
v upravnem postopku oziroma za vodenje
prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom za delovna mesta pod št.
1, 2, 3 in 4.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisna izjava o osnovni ravni znanja tujega jezika (za delovno mesto pod št. 2),
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 in 2: DURS, Generalni davčni
urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
ali na gp.durs-gdu@gov.si,

– pod št. 3: DURS, DU Kočevje, Ljubljanska cesta 10, 1330 Kočevje ali na gp.durskv@gov.si,
– pod št. 4: DURS, DU Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica
ali na gp.durs-ng@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 in 2: Špela Povše, tel.
01/478-29-53,
– pod št. 3: Tanja Tanko, tel.
01/893-91-17,
– pod št. 4: Loreta Zorzut, tel.
05/336-56-04.
Davčna uprava RS
Št. 110-65/2006-1
Ob-36009/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06-UPB2) Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, objavlja javni natečaj za prosta delovna mesta
v Carinski upravi RS
na Carinskem uradu Brežice:
1. Carinik v Izpostavi Obrežje, MP Slovenska vas, MOP Planina v Podboču (4
delovna mesta).
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj srednja izobrazba tehnične ali
družboslovne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv carinik III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit po Zakonu o carinski
službi,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo odločbe o prekršku,
– znanje tujega jezika,
– uporaba programske opreme.
Kratek opis nalog:
– opravlja carinski, trošarinski, devizni in
z drugimi zakoni predpisan nadzor,
– vodi prekrškovni postopek pred izdajo
odločbe o prekršku in izdaja plačilni nalog,
– ugotavlja in obračunava predpisane
dajatve,
– preprečuje in odkriva carinske, trošarinske in druge prekrške ter kazniva ravnanja v zvezi s carinskim blagom in trošarinskimi izdelki.
na Generalnem carinskem uradu:
2. Višji referent v Službi generalnega
direktorja
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba
družboslovne ali tehnične smeri,
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj
za najnižji naziv višji referent II.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– uporaba programske opreme,
– znanje tujega jezika.
Kratek opis nalog:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevanih evidenc,
– opravlja zahtevnejša pisarniško administrativna dela,
– pomaga pri organizaciji in izvedbi mednarodnih aktivnosti v RS.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
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naziv ali posebnega strokovnega izpita po
Zakonu o carinski službi, ga mora opraviti
najkasneje v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje določene v 39. členu Zakona o
carinski službi.
Z izbranimi javnimi uslužbenci pod št. 1
bo sklenjeno delovno razmerje za določen
čas s polnim delovnim časom za dobo petih
let, z možnostjo enkratnega podaljšanja, ter
poskusnim delom v trajanju treh mesecev.
Z izbranim javnim uslužbencem pod št.
2 bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ter poskusnim delom v trajanju štirih mesecev.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Carinski upravi RS
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih
evidenc.
Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, kjer naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine,
ki jih je pridobil.
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 in navedbo delovnega mesta« v
roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika poslana na
elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prijave se pošljejo na naslov, kjer se bo
delo tudi opravljalo:
– pod št. 1: CURS, Carinski urad Brežice, Obrežje 26, 8261 Jesenice na Dolenjskem ali na br.carina@gov.si in
– pod št. 2: Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, Šmartinska c. 55, 1523
Ljubljana ali na gcu.carina@gov.si.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite:
pod št. 1: Dragica Simonišek, tel.
07/279-80-71,
pod št. 2: Irena Lušina, tel.
01/478-30-29.
Carinska uprava RS
Št. 110-5/2006
Ob-36070/06
Upravna enota Izola objavlja na podlagi
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
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l. RS, št. 32/06 – UPB2) javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
svetovalca v Oddelku za obče zadeve,
okolje in prostor.
Delovno področje:
– svetovanje, posredovanje informacij in
pomoč strankam,
– sprejem vlog,
– organiziranje in koordiniranje dela
glavne pisarne,
– vodenje in nadzor nad pravili pisarniškega poslovanja,
– overitve,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere bo
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo o delovnih izkušnjah v zahtevani stopnji izobrazbe z navedbo subjektov,
kjer so bile izkušnje pridobljene, in delovnih
nalog, ki jih je kandidat opravljal,
3. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka iz katere mora biti razvidna ustanova na kateri je kandidat izpit
opravljal in leto opravljanja izpitov,
4. dokazilo o znanju jezika narodne sku-
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pnosti na višji ravni, oziroma spričevalo o
zaključenem srednješolskem izobraževanju,
opravljenem na območju, kjer živi narodna
skupnost in iz katerega je razvidno, da je bil
sestavni del mature oziroma zaključnega
izpita italijanski jezik,
5. 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,
6. izjavo, da za namen natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Izola pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence.
Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži fotokopije dokazil iz katerih je razvidno
izpolnjevanje pogojev.
Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v višji
naziv. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Upravne enote
Izola, Cesta v Pregavor 3a, Izola.
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 svetovalec, številka: 110-5/2006, na
naslov: Upravna enota Izola, Cesta v Pregavor 3a, 6310 Izola, 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:
ue.izola@gov.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.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 05/66-00-400 (Vilma
Klančar Saksida).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Izola
Ob-36079/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Cerklje na Gorenjskem objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:
direktor občinske uprave v občinski
upravi Občine Cerklje na Gorenjskem.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo,
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– najmanj sedem let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka in državni izpit iz javne
uprave,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva
ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
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 pogodbe.
Delovno področje:
– vodenje občinske uprave,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektih skupinah,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi in upravnih postopkih na drugi stopnji.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Cerklje na Gorenjskem 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. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za obdobje
5 let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in 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
direktor občinske uprave« na naslov: Občina
Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, 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: obcinacerklje@cerklje.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 Dragica Jerič, na tel. 04/281-58-04.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Su 010603/06
Ob-36095/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 s spremembami in dopolnitvami), 22.
in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 22/04 in 57/05), Okrožno sodišče
v Mariboru objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca).
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova,
na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,

– pisno izjavo da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša z
varnostnim preverjanjem.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna
ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranim
kandidatom, ki bodo izbrani na prosta uradniška delovna mesta bo izdan sklep o izbiri,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/234-73-23.
Okrožno sodišče v Mariboru
Št. 110-353/2006-31111
Ob-36231/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
50/2006 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju.
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.
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. 110-350/2006-31111
Ob-36232/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 127 z
dne 7. 12. 2006):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na socialnem oddelku Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, morajo
biti v skladu s 1. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 127 z dne 7. 12. 2006) in
jih sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-36378/06
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, Ljubljana,
objavlja prosto delovno mesto
odgovornega urednika založbe.
Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imeti podiplomsko izobrazbo (specializacijo, magisterij, državni pravosodni oziroma drug državni izpit) pravne, ekonomske ali
druge družboslovne smeri,
– aktivno znati slovenski jezik,
– aktivno znati najmanj en svetovni
jezik,
– znati delati z računalnikom (urejevalniki
besedil in preglednice),
– imeti vozniški izpit B kategorije.
Kandidat/ka mora imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Delovne naloge izbranega kandidata/ke
bodo predvsem:
– vodenje, načrtovanje, in usklajevanje
založbe ter nadzor nad delom založbe,
– dogovarjanje z avtorji knjižnih izdaj,
– organiziranje predstavitve knjig,
– ocenjevanje rokopisov, predloženih za
izdajo v knjižni obliki, dajanje priporočil ter
urejanje in nadzorovanje urejanja besedil,
– zastopanje interesov založbe v drugih
institucijah.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas.
Ponudbe z ustreznimi dokazili za izpolnjevanje pogojev in kratek življenjepis naj
kandidati/ke pošljejo na naslov: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
Slovenska cesta 9, Ljubljana, do vključno
8. 1. 2007.
Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije d.o.o.

Druge objave
Št. 134/2006
Ob-35978/06
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06)
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino
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javni poziv
za pridobitev statusa upravičenosti do
sofinanciranja organizacij na področju
mladinskega dela za obdobje 2007–2008
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana
(3. nadstropje).
2. Podatki o javnem pozivu:
2.1 Namen
Namen javnega poziva je spodbujanje
organizacij na področju mladinskega dela
na način javne finančne podpore na podlagi ugotavljanja primernosti ter sposobnosti
organizacij kot nosilcev programskih dejavnosti.
2.2 Cilj
Cilj javnega poziva je priznavanje statusa
upravičenosti do sofinanciranja programov
tistim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega
poziva, v drugi fazi pa sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade,
ki jih izvajajo organizacije s priznanim statusom po tem pozivu, in ki prispevajo k obstoju in razvoju mladinskega dela in mladinske
politike in sicer za naslednje skupine:
– nacionalne mladinske organizacije,
– mladinske svete lokalnih skupnosti,
– mladinske centre,
– druge nevladne organizacije.
3. Stopnje javnega poziva:
Javni poziv bo potekal v dveh ločenih
stopnjah. Ta javni poziv predstavlja prvo
stopnjo.
3.1 Prva stopnja poziva
Na prvi stopnji javnega poziva bodo vlagatelji oddali vlogo z izpolnjenim razpisnim
obrazcem razpisovalca, z vsemi njegovimi
sestavnimi deli, vključno z osnutkom načrtovanega programa, v kateri bodo izkazovali
izpolnjevanje formalnih, splošnih in posebnih pogojev tega javnega poziva za posamezne skupine upravičencev iz točke 2.2.
Razpisovalec bo na podlagi predloga
strokovne komisije opravil izbor v obliki seznamov upravičencev, o čemer bo javno
obvestil vlagatelje in jim napovedal možnost
sofinanciranja v navedenem obdobju tega
javnega poziva in sicer po novem javnem
pozivu (2. stopnji).
3.2 Druga stopnja poziva
Razpisovalec bo na podlagi seznama
upravičencev po skupinah iz točke 2.2 pozval le-te k oddaji vloge za dodelitev sredstev sofinanciranja, s katero bo moral upravičenec v skladu z usmeritvami, predmetom
in merili drugega javnega poziva, podrobneje opredeliti vsebino, načrt izvedbe in
finančno strukturo prijavljenega programa.
Ta javni poziv 2. stopnje bo namenjen tako
upravičencem, ki so pridobili status upravičenosti do sofinanciranja že v letu 2006, kot
tudi tistim, ki ga bodo pridobili na podlagi
predmetnega javnega poziva 1. stopnje v
letu 2007.
Strokovna komisija razpisovalca bo
vloge za dodelitev sredstev sofinanciranja
ovrednotila na podlagi meril in posredovala
razpisovalcu predlog razdelitve sredstev sofinanciranja po skupinah upravičencev.
Strokovna komisija bo imela v svoji sestavi vsaj tri člane, eksperte na področju
mladinskega dela.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na ta javni poziv
4.1 Formalni pogoji, ki veljajo za vse vloge na ta poziv:
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a) Vloga na javni poziv mora biti izdelana
izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije razpisovalca,
Urada RS za mladino, izpolnjena v slovenskem jeziku ter pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
b) Vloga mora biti pravočasna in pravilno
opremljena.
c) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do razpisovalca.
d) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega poziva. Prav tako mora
vlagatelj soglašati z določili javnega poziva in pripadajoče razpisne dokumentacije,
potrditi resničnost oziroma točnost navedb
v vlogi, da ustrezajo dejanskemu stanju, ter
da vse priložene fotokopije ustrezajo originalom.
e) Vlagatelj mora podati tudi soglasje k
preverjanju namenske porabe proračunskih
sredstev, ki mu bodo odobrena na podlagi
javnega poziva druge stopnje, in sicer s
strani pooblaščenih oseb razpisovalca.
4.2 Splošni pogoji, ki veljajo za vse vloge
na ta poziv:
a) Vloga se mora nanašati na prioritetna
področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce
ali uporabnike mladinskega dela predvsem
mladi v starosti od 15 do 29 let.
b) Vlagatelj mora biti nosilec dejavnosti
ali programa, ki v praksi (dejansko) obstaja
vsaj 6 mesecev.
f) Vlagatelj mora za izvajanje programa
zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja
iz drugih virov, razen v primeru izvajanja informiranja in svetovanja, kjer mora biti delež
najmanj 20%.
4.3 Vlagatelj mora poleg izpolnjevanja
formalnih in splošnih pogojev, izpolnjevati
tudi posebne pogoje za:
4.3.1 Status nacionalne mladinske organizacije (NMO):
– imeti mora najmanj 300 članov/članic,
– imeti mora najmanj 70% članstva v starosti od 15 do 29 let,
– imeti mora najmanj 7 aktivnih lokalnih
enot, ki po teritorialnem principu pokrivajo
vsaj polovico statističnih regij RS.
Ter v primeru mladinske organizacije v
politični stranki:
– biti registrirana po Zakonu o političnih
strankah (Ur. l. RS, št. 62/94, 3/98, 1/99,
24/99, 70/00, 51/02, 94/02 in 69/05).
4.3.2 Status Mladinskega sveta lokalne
skupnosti (MSLS):
Vlagatelj mora biti registriran po:
– Zakonu o mladinskih svetih (Ur. l. RS,
št. 70/00) in Pravilniku o registraciji mladinskih svetov (Ur. l. RS, št. 60/01 in 85/01).
4.3.3 Status mladinskega centra (MC):
– vlagatelj mora biti registriran v RS kot
pravna oseba, ki je nevladna, prostovoljna
in neprofitna in opravlja dejavnost mladinskega centra v skladu s tem pozivom ali
mora biti registrirana pravna oseba v RS
kot javni zavod ali avtonomna enota znotraj
javnega zavoda, katerega ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je občina (ali več lokalnih
skupnosti) in opravlja dejavnost mladinskega centra v skladu s tem pozivom,
– opravljati mora dejavnost mladinskega
centra na območju mestne občine ali obmo-
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čju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja),
– zagotavljati mora ustrezne prostorske
pogoje za programe oziroma dejavnosti, ki
jih opravlja v skladu z veljavno zakonodajo,
– zagotavljati mora ustrezno opremo za
izvajanje programov mladinskega centra,
– zagotavljati mora redno delovanje mladinskega centra,
– zagotavljati mora ustrezno kadrovsko
zasedbo in izkušnje glede na naravo programov mladinskega centra,
– uveljavljati mora pluralno programsko
zasnovo, ki se odraža v letnem programu
dela z več različnimi dejavnostmi oziroma
programi,
– zagotavljati mora takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično
obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa.
4.3.4 Status drugih nevladnih organizacij
(NVO):
– vlagatelj mora biti registrirana pravna
oseba v RS kot nevladna, prostovoljna in
neprofitna organizacija,
– vlagatelj mora delovati na nacionalnem
ali vsaj regionalnem nivoju,
– vlagatelj mora zagotavljati ustrezno kadrovsko strukturo in zadostne reference za
izvajanje prijavljenega programa za mlade.
5. Okvirna višina sredstev, ki bodo na
razpolago v okviru tega javnega poziva:
okvirna višina sredstev sofinanciranja mladinskega dela upravičencev bo za vsakoletno proračunsko obdobje določena z javnim
pozivom (2. stopnja), v skladu s sprejetim
proračunom RS.
6. Obdobje, v katerem bodo koriščena
sredstva sofinanciranja: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v pogodbeno ali z
aneksom k pogodbi določenem obdobju,
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za obe stopnji javnega poziva
in način predložitve vlog ter opremljenost
vlog:
7.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve:
1. stopnja javnega poziva
Vlagatelj mora vlogo za pridobitev statusa upravičenosti do sofinanciranja po
tem javnem pozivu poslati izključno s priporočeno pošto na naslov razpisovalca:
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, najpozneje do 10. 1. 2007, za obdobje
2007–2008.
Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
2. stopnja javnega poziva
Vlagatelj bo vlogo na 2. stopnjo javnega
poziva za leto 2007 poslal na podlagi novega javnega poziva razpisovalca, predvidoma objavljenega v mesecu februarju 2007,
izključno s priporočeno pošto na naslov
razpisovalca: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1,
1000 Ljubljana.
Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
7.2. Opremljenost vloge:
Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
vidna ustrezna označba: “Ne odpiraj – Vloga
za status – 1. vloga”.
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Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan
naslov vlagatelja.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena naročniku.
Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in
nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem.
8. Datum odpiranja vlog
1. stopnja javnega poziva
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog
za ta javni poziv (1. stopnja) bo opravila
strokovna komisija, imenovana s strani razpisovalca. Strokovna komisija bo pričela z
odpiranjem vlog dne 12. 1. 2007.
Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 220. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
ne bo javno.
Vlagatelji bodo o rezultatih tega javnega
poziva (1. stopnja) pisno obveščeni v 14
dneh od odpiranja vlog.
2. stopnja javnega poziva
Odpiranje prispelih vlog za 2. stopnjo
javnega poziva, na katerega se bodo lahko
javili vlagatelji, ki bodo na podlagi tega javnega poziva pridobili status upravičenosti
do sofinanciranja za obdobje 2007–2008,
bo opravila strokovna komisija, imenovana
s strani razpisovalca, in sicer predvidoma v
mesecu februarju 2007.
Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 220. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
ne bo javno.
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega poziva (2. stopnja) pisno obveščeni v 45 dneh
od odpiranja ponudb.
Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih javnega poziva (2. stopnja)
pozval upravičence k sklenitvi pogodbe. V
primeru, da se upravičenec v roku 8 dni
od prejema poziva k sklenitvi pogodbe ne
odzove na poziv, se šteje, da je odstopil
od vloge.
10. Kraj, čas in naslov, pri kateri lahko
zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo:
Razpisno dokumentacijo, ki bo vlagateljem natančneje pojasnila pogoje tega javnega poziva, zainteresirani vlagatelji dobijo
v tajništvu razpisovalca, na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje – tajništvo, vsak delovni dan med 9. in
10. uro. V istih terminih se lahko vlagatelji na
tajništvo Urada RS za mladino obrnejo tudi
za morebitna dodatna pojasnila. Kontaktna
oseba razpisovalca: Tatjana Jakovljevič, tel.
01/426-57-01, faks 01/425-91-46.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo
ni.
Razpisna dokumentacija bo vlagateljem
dosegljiva tudi po elektronski pošti uradzamladino.mszs@gov.si ali na spletni strani
www.uradzamladino.gov.si. Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na medij, na
katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko enake. Vlagatelj s tiskanjem elektronske
oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako
pisni obliki.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Ob-35668/06
Last Minute, Turizem in skladi Sandra
Sever s.p. s sedežem v Murski Soboti, Trg
zmage 8, se bo preoblikoval v d.o.o.
Last Minute Turizem in skladi,
Sandra Sever s.p.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-12/2006-3
Ob-35667/06
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 vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije OŠ Preska, okrajšano ime SVIZ OŠ
Preska, s sedežem Preška c. 22, 1215
Medvode.
Št. 101-6/2006-3
Ob-35827/06
Iz evidence statutov sindikatov, ki se hrani na Upravni enoti Hrastnik, se pod zaporedno številko 32 z datumom vpisa 31. 1.
2006, izbriše sindikat z nazivom: Sindikat
kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije – Sindikat družbe Steklarna Hrastnik special d.o.o., Hrastnik, s
sedežem v Hrastniku – Podkraj 70b.
Št. 101-21/2006-2
Ob-35965/06
Pravila sindikata Osnovne šole Bojana
Ilicha vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Maribor, z dne 7. 12. 1993,
pod zaporedno številko 239, so bila spremenjena in sprejeta na sestanku sindikata dne
15. 12. 2006 in odslej nosijo naziv: Pravila
sindikata zavoda SVIZ, ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Osnovna
šola Bojana Ilicha, skrajšano: SVIZ OŠ
Bojana Ilicha, s sedežem v Mladinski ulici
13, Maribor.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 21, z dne 13. 12. 2006.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-122/2006-11
Ob-35682/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
7. 12. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 99/04; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija podjetij TGP Advisors IV, Inc., in TGP Advisors V, Inc.,
301 Commerce Street, Suite 3300, Fort
Worth TX 76102, Združene države Amerike (v nadaljevanju: TGP Advisors), ter
Baxter Healthcare Corporation, Transfusion Therapies, Rt 120 and Wilson Road,
Round Lake, IL 60073, Združene države
Amerike, skladna s pravili konkurence in da
ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo
lastništva celotnega premoženja poslovnega
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oddelka družbe Baxter Healthcare Corporation, oddelka Transfusion Therapies, s strani
družb TGP Advisors na podlagi pogodbe o
nakupu premoženja, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee
drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-137/2006-6
Ob-36096/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
14. 12. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 99/04 – UPB; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor (v nadaljevanju
NKBM), in Infond ID 1, investicijska družba d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (v
nadaljevanju: Infond ID 1), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Priglašena koncentracija se bo izvedla s
pridobitvijo večinskega lastniškega deleža
Infond ID 1 s strani NKBM na podlagi javne
ponudbe za odkup vseh delnic Infond ID 1,
kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu
določila druge alinee 2. odstavka 11. člena
ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-36018/06
V skladu z 277. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) uprava
družbe Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto,
objavlja naslednje obvestilo:
Sonja Gole, članica nadzornega sveta, ki
je zastopala interese delničarjev, je podala
odstopno izjavo, zaradi česar ji je prenehala
funkcija članice nadzornega sveta Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto.
Do nadaljnjega ima nadzorni svet Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto, 5 članov.
Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto
predsednik uprave
mag. Adolf Zupan
član uprave
mag. Primož Močivnik
Ob-36081/06
Na podlagi določil četrtega odstavka
532. člena Zakona o gospodarskih družbah, družba Mineral d.d., Podpeč 46, 1352
Preserje objavlja naslednje sporočilo:
Družba Poteza naložbe d.o.o., Železna
cesta 18, 1000 Ljubljana je na podlagi pogodbe o kupoprodaji delnic odsvojila delnice
Minerala d.d. v lasti družbe Poteza naložbe d.o.o. z njo povezani družbi Kingshouse
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Investments Ltd., 3, Chrysanthou Mylojna
Street, CY 3030 Limassol, Cyprus, ki je s
pridobitvijo 171.211 (56,7%) delnic izdajatelja Mineral d.d. postala imetnica skupaj
223.473 (74%) delnic izdajatelja Mineral
d.d.
Mineral d.d.
direktor družbe
Drago Rabzelj univ. dipl. ek.
Ob-36230/06
V skladu z določili 599. člena ZGD-1
uprava družbe Žito prehrambena industrija,
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana in poslovodstvo družbe Dolenjske pekarne, Pro
izvodnja kruha, peciva, testenin in slaščic,
d.o.o., Ločna 2, 8000 Novo mesto, obveščata delničarje družbe Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
da je bil pristojnemu Okrožnemu registrskemu sodišču v Ljubljani in Okrožnemu sodišču v Novem mestu dne 15. novembra 2006
predložen Aneks št. 1 k Pogodbi o pripojitvi,
katere sestavni del je tudi notarski zapis Pogodbe o pripojitvi z dne 23. 6. 2006, ki sta ga
uprava prevzemne družbe in poslovodstvo
prevzete družbe sklenila v notarskem zapisu
dne 15. novembra 2006.
Pripojitev prevzete družbe Dolenjske pekarne, Proizvodnja kruha, peciva, testenin in
slaščic, d.o.o., Ločna 2, 8000 Novo mesto k
prevzemni družbi Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, se
izvede po stanju na dan obračuna združitve,
ki je 30. 6. 2006.
V skladu z določili drugega odstavka
599. člena ZGD-1 uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev
odločala skupščina prevzemne družbe.
Edini družbenik prevzete družbe Dolenjske pekarne, Proizvodnja kruha, peciva, testenin in slaščic, d.o.o., Ločna 2, 8000 Novo
mesto, družba Žito, d.d. bo v sredo, dne
20. decembra 2006 sprejel ustrezne sklepe
vezane na pripojitev.
Skupščina prevzemne družbe mora
odločati o soglasju za pripojitev, kolikor bi
delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
prevzemne družbe, v roku 1 meseca od
dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne
družbe.
Glede na to, da je prevzemna družba
imetnica 100% poslovnega deleža v osnovnem kapitalu prevzete družbe, se določila
vezana na 3. in 4. točko drugega odst. 581.
člena, prve in druge alinee 2. točke drugega odstavka 582. in 583. člena ZGD-1,
v skladu z določili 599. člena ZGD-1, ne
upoštevajo.
Prevzemna družba:
Žito, d.d.
uprava – predsednik uprave
mag. Iztok Bricl
uprava – član uprave za področje financ
mag. Erik Žunič
Prevzeta družba:
Dolenjske pekarne, d.o.o.
poslovodstvo – direktor
Simon Lesar
Ob-36101/06
Likvidacijski upravitelj Tehnika Izola
d.o.o. – v likvidaciji Lidija Gržina v skladu s
412. členom ZGD in na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kopru Srg 2006/01948 o
vpisu začetka redne likvidacije v sodni re-
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gister, z dne 5. 12. 2006, objavlja poziv likvidacijskim upnikom, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva s priporočeno pošiljko
prijavijo svoje terjatve do družbe na naslov:
Tehnika Izola d.o.o. – v likvidaciji, Polje 9,
6310 Izola.
Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna
dokazila.
Likvidacijski upravitelj Lidija Gržina

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-35666/06
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-36108/06
Skupščina družbe Geodeting d.o.o., je
na skupšini družbe dne 16. 10. 2006 sprejela sklep o rednem zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe. Dosedanji osnovni kapital
družbe v višini 22,000.000 SIT, se zmanjša
za 19,843.240 SIT in po zmanjšanju znaša
2,156.760 SIT.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 se poziva upnike družbe Geodeting
d.o.o., da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala terjatve ali pa zagotovila varščino za
poplačilo terjatev.
Geodeting d.o.o.
direktor: Djoka Cicmil, ing. geod.

Sklici skupščin
Ob-36082/06
Preklic
Uprava družbe KZ-FIN d.d., Ciril Metodov trg 1, 1000 Ljubljana, z dnem 15. 12.
2006 preklicuje 9. zasedanje skupščine
družbe, ki naj bi potekala 20. 12. 2006 ob
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9. uri v prostorih družbe. Sklic skupščine je
bil dne 17. 12. 2006 objavljen v Uradnem
listu RS, št. 117-118/2006.
KZ-FIN d.d.
uprava družbe
Ob-35993/06
Na podlagi Statuta delniške družbe Resevna d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava
družbe
izredno skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 22. 1. 2007 ob
11. uri v poslovnih prostorih družbe v Šentjurju, Mestni trg 3, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se izvolita dva preštevalca
glasov: Zdenka Šol in Janko Močnik.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Vlasta Zagoršek-Kotnik.
1.3. Seji bo prisostvoval notar Milan
Grasselli iz Šentjurja.
2. Sprememba v sestavi članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Na podlagi odstopnih izjav z dnem
sprejema tega sklepa preneha mandat članoma nadzornega sveta – predstavnikoma
kapitala Darku Zupanc in Saši Zelenović.
2.2. Na predlog nadzornega sveta se z
dnem sprejema tega sklepa za člana nadzornega sveta družbe kot predstavnika kapitala imenujeta Igor Jerot in Marjan Sedej.
Imenovana člana nadzornega sveta nastopita 4-letni mandat z dnem sprejema tega
sklepa.
3. Obravnava sprememb in dopolnitev
Statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe v
naslednjem besedilu:
3. Dejavnost:
Na koncu sedanjega besedila se doda
nova točka, ki glasi:
3.1. Družba lahko opravlja v manjšem
obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti, vpisani v sodni register,
s pomočjo katerih se prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti in materialov, ki se uporabljajo za opravljanje vpisane
dejavnosti.
O spremembah in dopolnitvah dejavnosti
zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov odloča nadzorni svet.
4. Osnovni kapital
Dodajo se nove točke:
4.2. Družba skladno z zakonodajo izda
vse delnice v nematerializirani obliki in se
vodijo v centralnem registru KDD d.d. Ljubljana.
4.3. Vse delnice so delnice enega razreda.
4.4. V razmerju do družbe velja za delničarja tisti, ki je kot delničar vpisan v delniško
knjigo.
Delnice, ki se glasijo na ime, se prenašajo s preknjižbo v delniški knjigi. Delnice
so prenosljive na osnovi določb ZGD in je
za vsak prenos delnic potrebno dovoljenje
družbe.
Utemeljeni razlogi za odklonitev prenosa
delnic so:
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– če je ogroženo doseganje ciljev družbe
oziroma njena gospodarska samostojnost;
– če je pridobitelj delnic z družbo v konkurenčnem razmerju;
– če bi pridobitev delnic imela za posledico, da bi družba postala odvisna družba
pridobitelja.
4.5. Družba sme pridobivati lastne delnice v skladu z določili zakona.
6. Uprava
Točka 6.4. se črta v celoti, zato točka 6.5.
postane točka 6.4.
7. Nadzorni svet
Doda se nova točka:
7.2 Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
nadzoruje vodenje poslov,
imenuje in razrešuje upravo,
lahko sklicuje skupščino,
pregleduje in preverja poslovne knjige in
dokumentacijo družbe,
sprejema letno poročilo,
imenuje prokuriste,
opravlja druge zadeve, predvidene z
ZGD in drugimi zakonskimi predpisi.
Ostale točke pa se temu primerno preštevilčijo.
8. Skupščina
Spremeni se prvi stavek v točki 8.4. in
pravilno glasi:
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
sejo z objavo v Časniku Finance ali s pisnim
vabilom vsem delničarjem, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje.
10. Obveščanje delničarjev
Spremeni se točka 10.1. in pravilno glasi:
Družba oglaša v Uradnem listu RS ter
na oglasnih deskah družbe, lahko pa tudi v
drugih sredstvih javnega obveščanja.
12. Veljavnost statuta
V sedanji točki 12.3. se črta zadnji stavek
ter na temelju sprememb in dopolnitev izdelan čistopis Statuta družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri klirinško depotni družbi (KDD) 10 dni
pred zasedanjem skupščine in bodo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavili udeležbo na skupščini. Če se
bo skupščine udeležil pooblaščenec, mora
prijavi priložiti tudi pooblastilo. Zastopnik
pravne osebe mora prijavi priložiti izpis iz
sodnega registra oziroma predlog za vpis v
sodni register, iz katerega je razvidna oseba, pooblaščena za zastopanje. Skupščina
odloča z večino prisotnih glasov, pod točno
2 in 3 predlaganega dnevnega reda pa s
tričetrtinsko večino.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino vključno s spremembami statuta je delničarjem na vpogled
v tajništvu v Šentjurju, Mestni trg 3, vsak delovni dan od objave tega vabila dalje do dneva izvedbe skupščine med 10. in 12. uro.
Resevna Trgovina in storitve d.d.
Šentjur
uprava
Franc Juteršek
Ob-36001/06
Na podlagi točke 8.3. statuta družbe Lameta, delniška družba pooblaščenka d.d.,
s sedežem na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 44 ter na osnovi sklepov nadzornega
sveta družbe, uprava družbe vabi delničarje na
4. sejo skupščine
družbe Lameta, delniška družba
pooblaščenka d.d.,
ki bo v torek, dne 23. 1. 2007 ob 12. uri,
v prostorih Poklicno gasilskega reševalnega
servisa, Cesta železarjev 35, Jesenice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje odvetnik
mag. Miran Kos. Za preštevalki glasov se
imenujeta Staša Ternik in Sanda Drnovšek.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Svetina z Jesenic.
2. Seznanitev skupščine z letnimi poročili
za leta 2002, 2003, 2004 in 2005, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe za poslovna leta 2002, 2003, 2004
in 2005 ter predlog uporabe bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe se seznani z revidiranima letnima poročiloma za leti 2002 in
2003.
Skupščine družbe se seznani z letnima
poročiloma za leto 2004 in 2005.
Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za njihovo delo
v poslovnih letih 2002, 2003, 2004 in 2005.
Bilančni dobiček za leto 2002 v znesku
218 TSIT in bilančni dobiček za leto 2005 v
znesku 2.162 TSIT se ne razporedita.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta družbe se v
skladu s točko 7.1. statuta imenujejo:
a) Boris Bregant, Hrušica 136, 4276 Hrušica,
b) Ernest Pušnik, Hrušica 138, 4276 Hrušica,
c) Mitja Torkar, Moste 11/i, 4274 Žirovnica,
d) Franc Smolej, Cesta maršala Tita 22,
4270 Jesenice,
e) Sonja Cuznar, Lipce 62, 4273 Blejska
Dobrava,
f) Stanislav Erjavec, Breznica 42, 4274
Žirovnica,
g) Marjan Ravnik, Kamnje 21, 4264 Bohinjska Bistrica,
h) Polonca Marjanovič, Brezje 48/e,
4243 Brezje,
i) Marjan Žurman, Hrušica 149, 4276
Hrušica.
4. Določitev višine nagrade za člane
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: devetim članom nadzornega sveta se za uspešno delo v nadzornem svetu izplača enkratna skupna nagrada
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v višini 2.225.56 EUR (533.333,34 SIT) za
leto 2003 ter enak znesek za leto 2004.
Za delo v letu 2005 se članom nadzornega
sveta izplača nagrada v skupnem znesku
3.060,15 EUR (733.333,34 SIT). Zaradi preteka časa se izkazani zneski nagrad povečajo za 10%.
5. Uvedba kosovnih delnic in preračun
zneska osnovnega kapitala v evre.
Predlog sklepa:
V skladu z ZGD-1 se nominalne delnice
pretvorijo v kosovne delnice tako, da se vsaka delnica z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
nadomesti z eno kosovno delnico.
V skladu s 694. in 695. členom ZGD-1 se
znesek osnovnega kapitala družbe preračuna v evre po tečaju zamenjave, pri čemer
se razlika v zaokroževanju na najbližji višji
znesek pokrije v breme rezerv.
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta:
a) Točka 3.1. statuta družbe se spremeni
tako, da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
4,681.188,45 EUR.«
b) Točka 3.2. statuta družbe se spremeni
tako, da se glasi:
»Osnovni kapital je razdeljen na
1,121.800 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.«
c) V točki 4.1. statuta se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Povečanje osnovnega kapitala družbe
pa se lahko izvede tudi tako, da družba ne
izda novih delnic, pri čemer mora sklep o
povečanju navajati način povečanja.«
d) Spremeni se točka 4.4. statuta tako,
da se celotno besedilo 3. alineje spremeni
tako, da se v celoti glasi: »število delnic po
sklepu iz druge alineje,« ter tako, da se v 4.
alineji te točke briše besedilo »ter nominalna
in emisijska vrednost teh delnic«.
6. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Pri ustanavljanju družbe je prišlo do
zgrešenih vpisov, zaradi česar je bilo vpisanih 5.985 manj delnic, kot jih je dejansko
obstajalo, in je tudi višina osnovnega kapitala družbe znašala za 5,985.000 SIT manj
kot bi v primeru, da do pomot ne bi prišlo. V
tem primeru bi osnovni kapital družbe znašal 1.127,785.000 SIT.
Osnovni kapital družbe se poveča zaradi naknadno priznanih zgrešenih vpisov v
delniški knjigi v času ustanavljanja družbe,
in sicer za 24.974,96 EUR, za kar je bilo
izdanih 5.985 navadnih imenskih kosovnih
delnic, tako da osnovni kapital po povečanju znaša 4,709.163,41 EUR, pri čemer je
zaradi narave tega povečanja prednostna
pravica dosedanjih delničarjev v skladu s
točkama 4.2. in 4.3. statuta izključena.
Navedenih 5.985 delnic vpišejo naslednji
delničarji:
– 421 delnic Veronika Odar, Bohinjska
Bela 39/4, Bohinjska Bela do ¾ in Tanja
Ječnik, Zaloše 10, Podnart do ¼,
– 99 delnic Tadej Volčina, Mencingerjeva
6, Jesenice,
– 99 delnic Erik Volčina, Mencingerjeva
6, Jesenice,
– 195 delnic Nedeljka Živkovič, Cesta
revolucije 2/b, Jesenice,
– 73 delnic Klemen Drobič, Cesta maršala Tita 2/a, Jesenice,
– 73 delnic Mateja Drobič, Hrušica 25,
Jesenice,
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– 73 delnic Aleš Drobič, Cesta maršala
Tita 2/a, Jesenice,
– 400 delnic Ludvik Bergles, Zabreznica
50/f, Žirovnica,
– 184 delnic Vladimir Božič, Ulica Viktorja Kejžarja 32, Jesenice,
– 177 delnic Miha Jelševar, Cesta talcev
8/c, Jesenice,
– 190 delnic Nataša Rep, Gradnikova
cesta 125, Radovljica,
– 202 delnici Aleš More, Industrijska ulica 7, Jesenice,
– 167 delnic Ifeta Talič, Cesta Cirila Tavčarja 2, Jesenice,
– 237 delnic Vera Toplak, Cankarjeva ulica 29, Radovljica,
– 320 delnic Milena Vovk, Koritno 5, Koritno,
– 230 delnic Mustafa Midžan, Cesta maršala Tita 2/c, Jesenice,
– 800 delnic Nina Vukotič, Ljubljanska
cesta 1, Bled,
– 135 delnic Meho Lemeš, Cesta 1. maja
38, Jesenice,
– 172 delnic Srečko Jug, Cesta Alojza
Travna 18, Jesenice,
– 356 delnic Zdenka Lenarčič, Cesta
Alojza Travna 17, Jesenice,
– 185 delnic Čerim Kalender, Cesta revolucije 2/a, Jesenice,
– 170 delnic Marjan Klavžar, Bohinjska
Bela 115, Bohinjska Bela,
– 228 delnic Drago Močnik, Cesta Toneta Tomšiča 69, Jesenice,
– 67 delnic Šefika Kumalič, Cesta maršala Tita 85, Jesenice,
– 85 delnic Danijel Tolar, Ulica Viktorja
Kejžarja 38, Jesenice,
– 206 delnic, Blaže Jakimov, Cesta železarjev 25, Jesenice,
– 167 delnic Marijan Lang, Kropa 3/b,
Kropa,
– 168 delnic Elizabeta Tomazin, Cesta
Viktorja Svetina 22, Jesenice,
– 106 delnic Ismeta Musič, Cesta revolucije 5, Jesenice.
V skladu s tem sklepom se spremeni
statut na naslednji način:
a) Točka 3.1. statuta družbe se spremeni
tako, da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
4,709.163,41 EUR.«
b) Točka 3.2. statuta družbe se spremeni
tako, da se glasi:
»Osnovni kapital je razdeljen na
1,127.785 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.«
7. Uskladitev dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti, uskladitev
drugih določb statuta.
Predlog sklepa:
Zaradi uskladitve dejavnosti družbe s
Standardno klasifikacijo dejavnosti, se spremeni točka 2.1. statuta družbe, tako da se
glasi:
»Dejavnost družbe je:
K/74.150 Dejavnost holdingov«
V točki 2.3. statuta se besede »s Slovenskimi železarnami, d.d.« nadomestijo z
besedami »z družbo SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.«.
Spremeni se točka 3.3. statuta družbe,
tako da se glasi:
»Delnice so v celoti vplačane s stvarnimi
vložki, in sicer z navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d.«
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V peti alineji točke 4.4. statuta se številka
in beseda »310. ZGD« nadomestita s »334.
ZGD-1«.
Spremeni se točka 5.2. statuta, tako da
se številka 2.4. nadomesti s številko 2.3.
Briše se 6. odstavek točke 7.6. statuta.
V tretji alineji točke 8.2. statuta se na
koncu doda besedilo »kolikor bo to postalo
potrebno,«.
V točki 9.4. statuta se v drugem odstavku na koncu stavka doda besedilo:
»– sedaj družbo SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d.«.
V točki 10.2. statuta se v prvem odstavku
briše besedilo »in revidiranje«.
Za drugim odstavkom točke 10.2. statuta
se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Družba je po merilih ZGD-1 majhna kapitalska družba in v skladu s 57. členom
ZGD-1 ni zavezana k reviziji letnega poročila. Kolikor bi družba tekom poslovanja postala zavezana k reviziji letnih poročil, mora
uprava do 30.6. vsakega leta zagotoviti tudi
revidiranje letnega poročila.«.
8. Pooblastilo upravi za lastne delnice.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu
družbe in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala.
Pri pridobivanju lastnih delnic mora biti
nabavna cena med 2,08 EUR (500 SIT) in
4,17 EUR (1.000 SIT). Pri odsvojitvi delnic
pa mora biti prodajna oziroma obračunska
cena delnice višja od nabavne cene lastnih
delnic.
Uprava lahko pridobiva lastne delnice za
namene iz 247. člena ZGD-1.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
9. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: ker je v skladu s še veljavnim statutom družba zavezana k reviziji
letnega poročila za leto 2006, se za revizijo
računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2006 imenuje revizijsko hišo KPMG
poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta
8/a, 1000 Ljubljana.
10. Potrditev čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe potrjuje čistopis statuta družbe, ki je usklajen z
danes sprejetimi sklepi.
Gradiva, o katerih bo odločala skupščina
družbe, vključno z letnimi poročili za leta
2002, 2003, 2004 in 2005 in revizijskimi
poročili, so delničarjem na razpolago in vpogled, in sicer na naslovu Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice, od 10. 1. 2007 dalje vsak
delovni dan od 11. do 12. ure v pisarni sindikata SKEI, ki se nahaja ob glavnem vhodu
družbe Acroni, d.o.o.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki, ali
pooblaščenci, ki bodo vsaj do petka, 19. 1.
2007, pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniški knjigi po
stanju na zadnji dan prijave.
Delničarje pozivamo, da najkasneje v
roku 8 dni po objavi sklica skupščine upravi
družbe podajo morebitne nasprotne predloge sklepov k posameznim točkam dnev-
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nega reda, ki morajo biti v pisni obliki in
obrazloženi.
Kolikor skupščina družbe ob uri sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Lameta, delniška družba
pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-36005/06
Uprava delniške družbe Termo, d.d.,
Škofja Loka sklicuje
skupščino
družbe Termo, d.d., Škofja Loka,
ki bo dne 24. 1. 2007 ob 11. uri v sejni
sobi družbe Termo, d.d., Trata 32, Škofja
Loka, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa glavnega delničarja:
2.1. Na predlog glavnega delničarja Heraklith AG, Ferndorf 29, A-9702 Ferndorf,
Republika Avstrija, ki je v smislu 384. člena ZGD-1 s svojima odvisnima družbama
Eurovek proizvodnja, uvoz – izvoz, d.o.o.,
Celovška cesta 291, Ljubljana in Global B
& C podjetje za poslovno svetovanje, investiranje in upravljanje, d.o.o., Trata 32,
Škofja Loka, imetnik 1,436.615 delnic družbe Termo, d.d., Škofja Loka, kar predstavlja 96,32% vseh izdanih delnic družbe, se
proti plačilu primerne denarne odpravnine
v višini 10.700 SIT (44,65 € obračunano po
paritetnem tečaju 239,64 SIT/€) za vsako
delnico družbe na glavnega delničarja Heraklith AG prenese preostalih 54.917 delnic
družbe, katerih imetniki so manjšinski delničarji družbe.
2.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja Heraklith AG.
2.3. Glavni delničar je dolžan manjšinskim delničarjem izplačati denarno odpravnino nemudoma po vpisu sklepa o prenosu
delnic v register. Denarna plačila se od objave vpisa sklepa o prenosu delnic v register do izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem obrestujejo po obrestni
meri 5% letno. Do denarne odpravnine za
prenos delnic so upravičeni manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev na
presečni dan za prenos delnic družbe. Če
so delnice manjšinskega delničarja, vpisane v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev, predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, ta pravica
oziroma pravno dejstvo s prenosom delnic
na glavnega delničarja preneha. Če v tem
primeru iz vsebine pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje
do donosov, je do denarne odpravnine za
prenos delnic upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno
dejstvo vpisano na presečni dan za izbris
te pravice oziroma pravnega dejstva zaradi
prenosa delnic.
Gradivo za skupščino družbe, vključno
z listinami iz tretjega odstavka 386. člena
ZGD-1, je vsem delničarjem na voljo v pravni službi družbe v prostorih Terma, d.d., Škofja Loka, Trata 32, vsak delovni dan v tednu
med 9. in 10. uro ter na spletni strani družbe.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje v roku
3 dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno in mora biti pred
začetkom skupščine predloženo družbi.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasite pol ure pred začetkom skupščine.
Termo d.d.
uprava družbe
Ob-36024/06
Na podlagi 19. člena Statuta Hotel Grad
Podvin d.d., uprava družbe sklicuje
skupščino
družbe Hotel Grad Podvin d.d., Mošnje
1, Radovljica,
ki bo potekala dne 24. 1. 2007 ob 9. uri
v prostorih notarske pisarne notarke Nataše
Erjavec, Tržaška c. 2, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenuje
Boris Kitek, za preštevalca glasov pa Tomaž
Juvan. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane.
2. Preračun osnovnega kapitala družbe
v EUR.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Osnovni kapital družbe po preračunu v EUR-e po tečaju zamenjave znaša
1,659.101 EUR.
3. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: osnovni kapital družbe, ki znaša
1,659.101 EUR in je razdeljen na 397.587
kosovnih delnic, se zaradi pokrivanja izgube skladno s 379. členom ZGD-1 zmanjša
za 908.117 EUR in po zmanjšanju znaša
750.984 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede zaradi pokrivanje prenesene izgube v
višini 908.117 EUR.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino v vključno s spremembami in dopolnitvami statuta je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe,
vsak delavnik od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dosega
1/20 osnovnega kapitala, lahko po objavi
sklica skupščine in v roku, ko družba še
lahko zagotovi objavo v zakonskem roku,
podajo družbi morebitne predloge za objavo
predmeta obravnavanja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Na skupščini se morajo izkazati z osebnim
dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja
najkasneje 15 minut pred začetkom skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini

lahko uresničujejo le delničarji, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine in so na dan
skupščine vpisani v delniški knjigi. Udeležba se prijavi osebno ali po telefaksu, telxu
ali s priporočeno pošto, ki mora prispeti
na sedež družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem.
Hotel Grad Podvin d.d.
uprava
Tomaž Juvan
Ob-36071/06
Uprava družbe Emona – Farma Ihan
družba pooblaščenka, d.d. na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
in na podlagi zahteve manjšinskega delničarja Taxgroup Podjetniške finance d.o.o.
sklicuje
9. sejo skupščine,
ki bo dne 7. 3. 2007 ob 15. uri v prostorih
družbe v Ihanu, Breznikova cesta 89.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
ugotovi se, da je skupščina sklepčna in da
lahko veljavno odloča.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
za predsednika skupščine se izvoli Klemen
Šešok, za preštevalki glasov Petra Tušar
in Lidija Virant ter za notarja Nada Kumar
iz Ljubljane.
3. Seznanitev skupščine s poslovnim načrtom družbe v prihodnjih treh letih s strani
uprave družbe.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
skupščina je seznanjena s poslovnim načrtom družbe Emona – Farma Ihan družba
pooblaščenka, d.d. v prihodnjih treh letih.
4. Seznanitev skupščine o poslovanju
med povezanimi osebami (Farme Ihan d.d.
ter njene odvisne družbe, Emone – Farma Ihan družba pooblaščenka, d.d. in Tritri
d.o.o.) ter prednosti, ki jih prinaša nabava materialov in storitev preko povezanih
družb, s posebnim poudarkom na financiranju družbe Tritri d.o.o.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
ustavi se vsakršno poslovanje med družbo
Emona – Farma Ihan družba pooblaščenka,
d.d., ter družbama Farme Ihan d.d., njenimi
odvisnimi družbami ter Tritri d.o.o. Za revizijo poslovanja med omenjenimi družbami
v letih od 1998 do oktobra 2006 se imenuje
revizijska družba Ecum revizija d.o.o. iz Ljubljane. Kolikor bo revizijska družba ugotovila, da je prišlo do oškodovanja družbe Emona – Farma Ihan družba pooblaščenka, d.d.,
se zoper upravo in nadzorni svet družbe
Emona – Farma Ihan družba pooblaščenka, d.d. sproži odškodninska tožba ter poda
kazenska ovadba.
5. Predstavitev namenom družbe Taxgroup Podjetniške finance d.o.o. glede upravljanja družbe Emona – Farma Ihan družba
pooblaščenka, d.d.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
skupščina se je seznanila z nameni družbe
Taxgroup Podjetniške finance d.o.o.
6. Odpoklic članov nadzornega sveta
in imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
z dnem zasedanja skupščine se z mesta
člana nadzornega sveta odpoklice Marta
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Zajec, namesto nje pa se imenuje Klemen
Šešok. Prav tako se z mesta člana nadzornega sveta odpokliče Franc Gnidovec,
namesto njega pase imenuje Tilen Vahčič.
Z mesta člana nadzornega sveta se odpokliče tudi Tone Kavka, namesto katerega se
imenuje Matej Reisman.
8. Odpoklic namestnikov članov nadzornega sveta in imenovanje novih namestnikov članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
odpokličejo se vsi dosedanji namestniki članov nadzornega sveta. Za nove namestnike
članov nadzornega sveta se imenujejo Žiga
Kvas, Žan Rupar ter Petra Tušar.
Na sedežu družbe Emona – Farma Ihan
družba pooblaščenka d.d. je delničarjem na
vpogled naslednje gradivo: Poslovno poročilo družbe Emona – Farma Ihan družba pooblaščenka, d.d. za leto 2005. Manjšinski delničar, ki je zahteval sklic skupščine, gradiva
za obravnavanje posameznih točk dnevnega reda ni predložil. Gradivo za dnevni red
s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem
na sedežu družbe, Ihan, Breznikova c. 89,
vsak delavnik v tednu od 10. do 12. ure v
tajništvu uprave družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo
delničarji, njegovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo
uprave družbe Emona – Farma Ihan družba pooblaščenka, d.d. in ki so tri dni pred
zasedanjem skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe. Pozivamo udeležence, da
pred sejo skupščine pridejo v sprejemno
pisarno pol ure pred začetkom zasedanja.
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Pravica do glasovanja na skupščini
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njegovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pravilno pisno prijavijo na skupščino
družbe Emona – Farma Ihan družba pooblaščenka, d.d. in ki so tri dni pred zasedanjem
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe
ter katerim je nadzorni svet družbe izdal
soglasje za pridobitev glasovalnih delnic
družbe (oznaka EIPA). Vsaka delnica EIPA
ima en glas.
O vseh točkah dnevnega reda, razen 1.
točke se glasuje z glasovnicami.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis
pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Emona – Farma Ihan
družba pooblaščenka, d.d.
uprava družbe
direktor mag. Marko Višnar DVM MBA
Ob-36072/06
Uprava družbe Farme Ihan d.d. na
podlagi Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) in na podlagi zahteve manjšinskega delničarja Taxgroup Podjetniške finance
d.o.o. sklicuje
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12. sejo skupščine,
ki bo dne 28. 2. 2007 ob 15. uri v prostorih družbe v Ihanu, Breznikova cesta 89.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
ugotovi se, da je skupščina sklepčna in da
lahko veljavno odloča.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
za predsednika skupščine se izvoli Klemen
Šešok, za preštevalki glasov Petra Tušar
in Lidija Virant ter za notarja Nada Kumar
iz Ljubljane.
3. Seznanitev skupščine s poslovnim načrtom družbe Farme Ihan d.d. v prihodnjih
treh letih s strani uprave družbe.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
skupščina je seznanjena s poslovnim načrtom družbe v prihodnjih treh letih.
4. Seznanitev skupščine z oceno smiselnosti nakupa družb Meso Kamnik d.d. in
Litijske Mesarije d.o.o.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
skupščina je seznanjena z oceno smiselnosti nakupa družb Meso Kamnik d.d. in
Litijske Mesarije d.o.o.
5. Seznanitev skupščine o poslovanju
med povezanimi osebami (Farme Ihan d.d.
ter njene odvisne družbe, Emona – Farma Ihan družba pooblaščenka, d.d. in Tritri
d.o.o.) ter prednosti, ki jih prinaša nabava materialov in storitev preko povezanih
družb, s posebnim poudarkom na financiranju družbe Tritri d.o.o.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
ustavi se vsakršno poslovanje med družbo
Farme Ihan d.d., vključno z njenimi odvisnimi družbami, z družbama Emona – Farma Ihan družba pooblaščenka, d.d. ter Tritri d.o.o. Za revizijo poslovanja med prej
omenjenimi družbami v letih od 1998 do
oktobra 2006 se imenuje revizijska družba
Ecum revizija d.o.o. iz Ljubljane. Kolikor bo
revizijska družba ugotovila, da je prišlo do
oškodovanja družbe Farme Ihan, d.d., se
zoper upravo in nadzorni svet družbe Farme Ihan d.d. sproži odškodninska tožba ter
poda kazenska ovadba.
6. Predstavitev namenom družbe Taxgroup Podjetniške finance d.o.o. glede upravljanja družbe Farme Ihan d.d.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
skupščina je seznanjena z nameni družbe
Taxgroup Podjetniške finance d.o.o.
7. Odpoklic članov nadzornega sveta
in imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
z dnem zasedanja skupščine se z mesta
člana nadzornega sveta odpoklice Marta
Zajec, namesto nje pa se imenuje Klemen
Šešok. Prav tako se z mesta člana nadzornega sveta odpokliče Jože Kovač, namesto
njega pa se imenuje Tilen Vahčič. Z mesta
člana nadzornega sveta se odpokliče tudi
Igor Liberšar, namesto katerega se imenuje
Matej Reisman.
8. Odpoklic namestnikov članov nadzornega sveta in imenovanje novih namestnikov članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
odpokličejo se vsi dosedanji namestniki članov nadzornega sveta. Za nove namestnike
članov nadzornega sveta se imenujejo Žiga
Kvas, Žan Rupar ter Petra Tušar.
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Na sedežu družbe Farme Ihan d.d. je
delničarjem na vpogled naslednje gradivo:
Poslovno poročilo družbe Farme Ihan d.d.
za leto 2005. Manjšinski delničar, ki je zahteval sklic skupščine, gradiva za obravnavanje posameznih točk dnevnega reda ni
predložil. Gradivo za dnevni red s predlogi
sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Ihan, Breznikova c. 89, vsak
delavnik v tednu od 10. do 12. ure v tajništvu
uprave družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njegovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo uprave družbe
Farme Ihan d.d. in ki so tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe. Vsaka delnica velja 1 glas.
Pozivamo udeležence, da pred sejo
skupščine pridejo v sprejemno pisarno pol
ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni
pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
O vseh točkah dnevnega reda, razen 1.
točke se glasuje z glasovnicami.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis
pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Farme Ihan d.d.
uprava družbe
direktor mag. Marko Višnar DVM MBA
Št. 26/2006
Ob-36107/06
Uprava družbe na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Stol, Industrija pohištva d.d., Kamnik in Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje
10. redno sejo skupščine
delniške družbe Stol, Industrija pohištva
d.d., Kamnik,
ki bo 29. 1. 2007 ob 9. uri v prostorih
poslovne stavbe podjetja Stol d.d., Ljubljanska 45, 1241 Kamnik, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Skupščina na predlog
uprave izvoli za predsednico skupščine Mojco Lukančič in dva preštevalca glasov.
Na seji bo navzoč vabljeni notar.
2. Sprejem sklepa o preoblikovanju nominalnih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa št. 2: v skladu z ZDG-1
se sedanjih 194.050 delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT na delnico pretvori v kosovne delnice, tako, da se vsaka delnica z
nominalno vrednostjo 2.000 SIT nadomesti
z 1 kosovno delnico.
3. Sprejem sklepa o preračunu osnovnega kapitala družbe v evre.
Predlog sklepa št. 3: osnovni kapital
družbe v tolarjih se v skladu z ZGD-1 preračuna v evre.
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V prvem odstavku 3. člena statuta se
znesek »388,100.000 SIT« nadomesti z
zneskom »1,619.512,60 EUR«.
4. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta delniške
družbe Stol d.d.
Predlog sklepa št. 4:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sledeče spremembe in
dopolnitve Statuta delniške družbe Stol d.d.,
Kamnik, in sicer:
a) V skladu s sklepom št. 2 in št. 3 se
spremeni prvi odstavek 3. člena statuta
tako, da spremenjen glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
1,619.512,60 EUR in je razdeljen na
194.050 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic na ime.«
b) Spremeni se 5. člen statuta, tako, da
se črta deveti odstavek tega člena, ki glasi:
»Sklep o povečanju kapitala iz sredstev
družbe temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.«
c) Spremeni se sedmi odstavek 8. člena
statuta, tako, da spremenjen glasi:
»Kolikor se v upravo imenuje več članov,
zastopa predsednik uprave družbo samostojno, drugi člani uprave pa lahko zastopajo družbo le skupaj s predsednikom uprave,
kolikor skupščina ne odloči drugače.«
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 5:
Na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta za obdobje 4 let imenuje Miloša Mlinariča. Mandat mu prične teči
z dnem 29. 1. 2007.
Celotno gradivo za skupščino je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe
Stol d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, v tajništvu,
vsak delavnik po objavi do dneva skupščine
med 10. in 12. uro.
Delničar se lahko udeleži skupščine ter
uresničuje glasovalno pravico na njej s pogojem, da udeležbo najavi upravi, najkasneje 3 dni pred skupščino. Pooblaščence
hkrati prosimo, da v istem roku predložijo
pisno pooblastilo, skladno z veljavno zakonodajo.
Udeležencem predlagamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na prijavnem
mestu, v tajništvu, II. nadstropje, soba št.
203, upravne stavbe, Ljubljanska 45, in sicer najmanj petnajst minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
uro kasneje v istih prostorih z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih glasov.
Stol, d.d., Kamnik
uprava
Ob-36109/06
Na podlagi določil 36. člena statuta družbe Šešir, d.d., Škofja Loka in na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah-1, sklicuje
direktor družbe Šešir, d.d., Škofja Loka
X. sejo skupščine
družbe Šešir, d.d., Škofja Loka,
Kidričeva 57, Škofja Loka,
ki bo v torek, dne 30. 1. 2007 ob 12. uri,
v poslovnih prostorih na sedežu družbe v
Škofji Loki, Kidričeva 57.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in notarke.
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Predlog sklepa: skupščina imenuje predsednika ter dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Za pristojno notarko se imenuje Erika Braniselj.
2. Sprememba osnovnega kapitala iz
slovenskih tolarjev v eure, pretvorba delnic
z nominalnim zneskom v kosovne delnice
ter sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe Šešir, d.d., Škofja
Loka, se zaradi uvedbe eura ter spremembe nominalne vrednosti delnic uskladi iz
410,160.000 SIT na 1,712.418 eurov.
Delnice družbe Šešir, d.d., Škofja Loka,
katerih nominalni znesek po uvedbi eura
znaša 8,35 eurov, se pretvorijo v kosovne
delnice, in sicer tako, da delnica z nominalnim zneskom 8,35 eurov postane 1 kosovna
delnica.
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta, ki postanejo kot priloga sestavni del tega sklepa.
3. Odločanje o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom delnic ter o spremembah
statuta družbe.
1. Predlog sklepa:
Umakne se do 115.338 lastnih navadnih
imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic
družbe Šešir, d.d., Škofja Loka.
Osnovni kapital družbe v znesku
1,712.418 eurov se zaradi umika do
115.338 lastnih delnic zmanjša za njihovo
skupno pripadajočo vrednost, kar znaša do
963.072,30 eurov (8,35 eurov za eno delnico), tako da osnovni kapital po umiku znaša
najmanj 749.345,70 eurov in je razdeljen
na najmanj 89.742 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z dnem vpisa v sodni register.
Družba Šešir, d.d., Škofja Loka, izkazuje zaradi prevrednotene vrednosti ob spremembi v delniško družbo in glede na doseganje letnih prihodkov iz dejavnosti bistveno
previsok osnovni kapital.
2. Predlog sklepa: na podlagi sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic se odobri pridobitev do 115.338 lastnih kosovnih delnic, ki jih bo uprava pridobila od obstoječih delničarjev, za kar se
smiselno ne uporablja določba 337. člena
Zakona o gospodarskih družbah-1.
3. Predlog sklepa: skupščina pooblašča nadzorni svet, da izdela čistopis statuta skladno s sprejetimi sklepi pri tej točki
dnevnega reda.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani kot delničarji družbe Šešir,
d.d., Škofja Loka, na dan 27. 1. 2007. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe
in glasovanja na skupščini delničarjev ima
vsak delničar ali njegov pooblaščenec, ki
pisno prijavo dostavi družbi osebno ali s
priporočeno pošto tako, da jo le-ta prejme
najkasneje dne 27. 1. 2007.
Prosimo delničarje, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo pol ure pred začetkom
skupščine. Če skupščina ob prvem sklicu
ne bo sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30 v istem prostoru.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s predlogom sprememb in dopolnitev
statuta, je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Šešir, d.d., Škofja Loka, na
Kidričevi 57 v Škofji Loki, in sicer v tajništvu
družbe od dneva sklica naprej vsak delavnik
med 10. in 12. uro.
Šešir, d.d., Škofja Loka
uprava

Ob-36251/06
Na podlagi 7. točke statuta družbe Kras
d.d., Šepulje 31, Šepulje, uprava družbe
sklicuje
10. redno skupščino
družbe Kras d.d.,
ki bo dne 22. 1. 2007 ob 10.30 v prostorih družbe na sedežu družbe Šepulje 31,
Šepulje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Janez Tekavc,
– za preštevalca glasov se imenujeta Irena Pahor in Milena Tavčar.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Milan Mesar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
družbe Kras d.d. in konsolidiranega letnega
poročila Skupine Kras.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta
družbe in revizijskim poročilom, ki se nanašata na preveritev letnega poročila družbe
Kras d.d. za leto 2005 ter konoslidiranega letnega poročila Skupine Kras za leto
2005.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2005.
Predlog sklepa:
Ugotovi se bilančni dobiček v višini
181,436.807,51 SIT (preračunano v EUR
po tečaju zamenjave 757.122,38 EUR),
ki je sestavljen iz prenesenega dobička
iz preteklih let v višini 61,207.736,08 SIT
(255.415,36 EUR) in dobička v letu 2005
v višini 120,229.071,43 SIT (501.707,02
EUR). Dobiček se uporabi za izplačilo dividend v skupni višini 39,746.100 SIT
(165.857,54 EUR) oziroma 100 SIT (0,42
EUR) bruto na delnico, od tega 19,873.050
SIT (82.928,77 EUR) oziroma 50 SIT (0,21
EUR) bruto na delnico za izplačilo vmesne dividende. Pri čemer se potrdi, da je
bila dividenda v višini 50 SIT (0,21 EUR)
bruto na delnico že izplačana s plačilom
vmesne dividende delničarjem, ki so bili na
dan 28. 12. 2005 vpisani kot imetniki delnic.
Potrdi se odločitev uprave, ki je z odobritvijo
nadzornega sveta odobrila izplačilo vmesne
dividende. Preostanek dividende v višini 50
SIT (0,21 EUR) bruto na delnico se izplača
delničarjem, ki so na dan sprejetja tega sklepa vpisani v knjigo delničarjev v roku 30 dni
od sprejema skupščinskega sklepa.
Del bilančnega dobička v višini 2,500.000
SIT (10.432,32 EUR) se izplača kot nagrada
članom nadzornega sveta vsakemu članu
nadzornega sveta po 500.000 SIT (2.086,46
EUR) bruto in predsedniku nadzornega sveta 1,000.000 SIT (4.172,93 EUR) bruto. Nagrada se izplača v roku 30 dni od sprejema
skupščinskega sklepa.
Preostali del bilančnega dobička v višini
159,063.757,51 SIT (663.761,30 EUR) se
razporedi v druge rezerve iz dobička.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi družbe in članom nadzornega sveta
družbe razrešnico za poslovno leto 2005.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: za revizorja letnega in
poslovnega poročila družbe Kras d.d. in
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konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Kras za poslovno leto 2006 se imenuje In
revizija – družba za revidiranje in svetovanje
d.o.o., Linhartova 11/a, Ljubljana.
Gradivo
Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovnik od 8. do 16. ure, na
sedežu družbe v Šepuljah 31, v času od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine. Za vpogled v
gradivo se delničar izkaže s potrdilom o
imetništvu delnic in osebnim dokumentom;
pooblaščenec oziroma zastopnik pa s pisnim pooblastilom, osebnim dokumentom
ter dokazilom o imetništvu delnic delničarja
– pooblastitelja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v 7 dneh od dneva objave skupščine v Uradnem listu RS. Predlogi
morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani
direktorju na sedež družbe. Direktor bo do
utemeljenih predlogov sprejel ustrezno stališče ter jih najkasneje v 12 dneh od objave
sklica skupščine v Uradnem listu RS skupaj
s sklicem skupščine, sporočil vsem imenskim delničarjem.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini glasujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na sedmi delovni dan pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko
udeležijo tudi pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zastopniki.
Pooblaščenec delničarja se mora izkazati s pisnim pooblastilom ter osebnim dokumentom; zastopnik delničarja pa še z izpiskom iz sodnega registra. Pisno pooblastilo
se shrani pri družbi in je pri njej shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci ali zastopniki direktorju družbe
prijavijo svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred dnevom seje skupščine. Za
čas prijave se šteje čas, ko uprava prejme
prijavo.
Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Glasovnice bodo služile kot vstopnica za udeležbo na seji.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Prostor bo odprt od 10. ure dalje. Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj pol ure
pred zasedanjem skupščine zaradi ugotavljanja prisotnosti in sestave seznama prisotnih udeležencev ter prevzema glasovnic. Udeležence prosimo, da pravočasno
zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.
Sklepčnost
Skupščina bo veljavno odločala, če
bodo na seji prisotni ali zastopani delničarji
z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj
15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi
sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11.30. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Kras d.d.
uprava družbe
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Ob-36252/06
Na podlagi statuta družbe Mesnine dežele Kranjske d.d., Agrokombinatska 63, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
redno skupščino
družbe Mesnine deleže Kranjske d.d.,
ki bo dne 22. 1. 2007 ob 9. uri v prostorih družbe Kras d.d., Šepulje 31, Šepulje, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Janez Tekavc,
– za preštevalca glasov se imenujeta Irena Pahor in Milena Tavčar.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Milan Mesar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta
družbe in revizijskim poročilom, ki se nanašata na preveritev letnega poročila družbe
za leto 2005.
3. Odločanje o pokrivanju bilančne izgube za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina družbe ugotavlja, da znaša bilančna izguba konec leta
2005 1.642,804.797,20 SIT (preračunano
v EUR po tečaju zamenjave 6,855.302,94
EUR), od tega čista izguba družbe za poslovno leto 2005 467,777.309,80 SIT
(1,952.000,12 EUR) in prenesena čista izguba 1.175,027.487,40 SIT (4,903.302,82
EUR).
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi družbe in članom nadzornega sveta
družbe razrešnico za poslovno leto 2005.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: za revizorja letnega in
poslovnega poročila družbe Mesnine dežele Kranjske d.d. za poslovno leto 2006 se
imenuje In revizija – družba za revidiranje
in svetovanje d.o.o., Linhartova 11/a, Ljubljana.
Gradivo
Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovnik od 8. do 16. ure, na sedežu družbe Agrokombinatska 63, Ljubljana, v času od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine. Za
vpogled v gradivo se delničar izkaže s potrdilom o imetništvu delnic in osebnim dokumentom; pooblaščenec oziroma zastopnik
pa s pisnim pooblastilom, osebnim dokumentom ter dokazilom o imetništvu delnic
delničarja – pooblastitelja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v 7 dneh od dneva objave skupščine v Uradnem listu RS. Predlogi
morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani
direktorju na sedež družbe. Direktor bo do
utemeljenih predlogov sprejel ustrezno stališče ter jih najkasneje v 12 dneh od objave
sklica skupščine v Uradnem listu RS skupaj
s sklicem skupščine, sporočil vsem imenskim delničarjem.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini glasujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na sedmi delovni dan pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko
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udeležijo tudi pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zastopniki.
Pooblaščenec delničarja se mora izkazati s pisnim pooblastilom ter osebnim dokumentom; zastopnik delničarja pa še z izpiskom iz sodnega registra. Pisno pooblastilo
se shrani pri družbi in je pri njej shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci ali zastopniki direktorju družbe
prijavijo svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred dnevom seje skupščine. Za
čas prijave se šteje čas, ko uprava prejme
prijavo.
Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Glasovnice bodo služile kot vstopnica za udeležbo na seji.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Prostor bo odprt od 8.30 dalje. Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj pol ure pred
zasedanjem skupščine zaradi ugotavljanja
prisotnosti in sestave seznama prisotnih
udeležencev ter prevzema glasovnic. Udeležence prosimo, da pravočasno zasedejo
mesta v prostoru, kjer bo potekala seja.
Sklepčnost
Skupščina bo veljavno odločala, če
bodo na seji prisotni ali zastopani delničarji
z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj
15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi
sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10.30. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Mesnine dežele Kranjske d.d.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 1068/06
Ob-36233/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz
Velenja, opr. št. SV-1068/06 z dne 14. 12.
2006, je bilo stanovanje št. 113 v izmeri
85,67 m2, v šestnajstem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kardeljev trg 3 v
Velenju, last dolžnika Lukenda Bernarda,
Pucova 1, 3000 Celje, zastavljeno v korist
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 83.126,63 CHF
s pripadki.
SV 1071/06
Ob-36234/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-1071/06 z dne 14. 12. 2006,
je bilo stanovanje št. 2 v izmeri 40,85 m2, v I.
nadstropju večstanovanjske hiše v Velenju,
Kardeljev trg 7, stoječe na parceli št. 2454/1,
vpisane v vl. št. 2630 k.o. Velenje, last Borić
Almire in Velenja, Kardeljev trg 8, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
v zavarovanje denarne terjatve v znesku
64.100 CHF s pripadki.
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SV 743/06
Ob-36235/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 743/06 z dne 13. 12. 2006,
je bila nepremičnina, stanovanja št. 3 v pritličju, v skupni izmeri 42,81 m2 ter prostora
na jugovzhodu stanovanja za izgradnjo lastnega WC in kopalnice, v izmeri 0,45 m2
ter lesena drvarnica v izmeri 2,34 m2, ki se
nahaja v stanovanjski hiši po lastni izjavi
udeležencev, na naslovu Dol pri Borovnici
29, Borovnica, stoječi na parc. št. 327.S,
vknjiženi v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki, v vl. št. 1708, k.o. Borovnica, ki je last zastaviteljice Hren Aleksandre,
stan. Dol pri Borovnici 29, Borovnica, zastavljena v korist kreditodajalke Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, MŠ
2211254, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 38.100 EUR, s pripadki.
SV 951/06
Ob-36236/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 951/06 z dne 13. 12.
2006, je nepremičnina, trisobno stanovanje
št. 12, s pripadajočim kletnim prostorom v
skupni izmeri 73,20 m2, ki leži v II. nadstropju večstanovanjske hiše na Muti, Kovaška
ulica 6, stoječe na parc. št. 256/23, k.o. Spodnja Muta, ki je last Marka in Jožice Forneci,
oba stan. Kovaška ulica 6, Muta, vsakega
do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe št. 36031-4/00-03, z dne 13. 4. 2006,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom,
Republika Avstrija, id. št. 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Marka
in Jožice Forneci, oba stan. Kovaška ulica 6,
Muta, v višini 15.800 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.
SV 3390/2006
Ob-36237/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-3390/2006 z dne 13. 12.
2006, je bilo trisobno stanovanje v III. nadstropju, v izmeri 134,31 m2, v stanovanjski
hiši na naslovu Poljanska c. 16, Ljubljana,
stoječi na parc. št. 305, k.o. Poljansko predmestje, skupaj s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih delih zgradbe, v solasti zastaviteljev Marjana Čakša, EMŠO
2901938500058 in Marjete Čakš, EMŠO
1306937505065, oba stan. Ljubljana, Poljanska c. 16, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 30. 5.
2002, sklenjene s prodajalko Mestno občino Ljubljana ter pogodbe o priznanju solastnega deleža med zakoncema opr. št.
SV 723/05 z dne 2. 11. 2005 in dodatka k
pogodbi o priznanju solastnega deleža med
zakoncema opr. št. SV 878/05 z dne 7. 12.
2005, oboje sklenjeno med zastaviteljema,
zastavljeno v korist Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne
banke Maribor d.d., 2000 Maribor, Ul. Vita
Kraigherja 5, matična št. 5620112, za zavarovanje denarne terjatve v višini 61,600.000
SIT, s pripadki.
SV 74/06
Ob-36238/06
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice,
opr. št. SV 74/06 z dne 15. 12. 2006, zastavitelj Boštjan Bradelj, rojen 28. 4. 1976,
stanujoč Maistrova ulica 20, 6250 Ilirska
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Bistrica, EMŠO 2804976500295, izrecno in nepogojno dovoljuje pri enosobnem
stanovanju v izmeri 35,17 m2, s shrambo
v izmeri 2,03 m2, z oznako A v kletni etaži
stanovanjskega objekta v soseski S12, blok
20, v Ulici 7. maja 8 in 10, v Ilirski Bistrici,
na parc. št. 697/4, z.k. vl. št. 1074b, sedaj
z.k. vl. št. 2043 k.o. Trnovo, ustanovitev hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti, za zavarovanje denarne terjatve v višini
31.900 EUR, z dobo vračanja 300 mesecev
in začetno mesečno anuiteto, na dan odobritve kredita v višini 216,39 EUR in končno
zapadlostjo 31. 12. 2031. Pogodbena obrestna mera je 6,55% letno in se v času do
dokončnega vračila kredita ne spreminja,
razen v primeru dogovora iz 17. člena hipotekarne devizne kreditne pogodbe, efektivna
obrestna mera (EOM) kredita znaša 6,94%
letno, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi
in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti
do dolžnika, v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubjana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237.
SV 78/06
Ob-36239/06
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice,
opr. št. SV 78/06 z dne 18. 12. 2006, zastaviteljica Nataša Dolgan, rojena 23. 4. 1978,
EMŠO 2304978505070, stanujoča Rozmanova ulica 12, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno
in nepogojno dovoljuje pri trisobnem stanovanju št. 2, v stanovanjski hiši Podgrad
108, v izmeri 83,82 m2, ki obsega tri sobe,
shrambo, kopalnico, predsobo, balkon klet
in garažo, s solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
stanovanjske hiše in na funkcionalnem
zemljišču hiše, stoječe na parc. št. 1231,
vl. št. 551 k.o. Podgrad, ustanovitev hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti
za zavarovanje denarne terjatve v višini
63.000 EUR, z dobo vračanja 300 mesecev
in začetno mesečno anuiteto, evidenčno izračunano na dan odobritve kredita 13. 12.
2006, v višini 393,41 EUR in končno zapadlostjo 31. 12. 2031. Pogodbena obrestna
mera 3-mesečni Euribor + 2% letno. Na
dan odobritve kredita dne 13. 12. 2006 znaša 3-mesečni Euribor 3,673%, pogodbena
obrestna mera pa skupaj znaša 5,673% letno, efektivna obrestna mera (EOM) kredita
je izračunana v skladu s 17. členom Zakona
o potrošniških kreditih, znaša 5,95% letno,
z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in
stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti
do dolžnika, vse podrobneje določeno v
Hipotekarni devizni kreditni pogodbi številka
715650-001 in sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve, vse zapisano v notarskem
zapisu notarke Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 18. 12. 2006, opr. št. SV 78/06,
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubjana,
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237.
SV 2009/06
Ob-36240/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 2009/06 z dne 14. 12.
2006, je stanovanje št. 33 v izmeri 65,30 m2,
v petem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Ulica Janeza Puharja 3, Kranj, z
ident. št. 244, stoječe na parc. št. 183/1
k.o. Huje, last zastaviteljev Ines Alagić, Ulica
Tuga Vidmarja 8, Kranj in Islama Alagića,
Ulica Franca-Staneta Rozmana 5, Kranj, na
temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene

dne 7. 12. 2006, s prodajalcema Kristino
Rauch in Robertom Rauchom, oba Ulica
Janeza Puharja 3, Kranj, zastavljeno v korist
upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka 2211254,
za zavarovanje njene denarne terjatve v
višini 71.500 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
2,5% ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne
15. 12. 2031.
SV 957/06
Ob-36241/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenice, opr. št. SV 957/06 z dne 13. 12.
2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 9,
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Ulica Franca Benedičiča 2A,
stoječi na parc. št. 1110/3 k.o. Jesenice, v
izmeri 50,25 m2, last zastaviteljev Meha Dautovića in Fatime Dautović, vsakega do 1/2,
vse v korist Banke Sparkasse d.d., matična
številka 2211254, s sedežem v Ljubljani,
Cesta v Kleče 15, v zavarovanje denarne
terjatve 25.000 EUR s pripadki.
SV 965/06
Ob-36242/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 965/06 z dne 13. 12. 2006,
je bilo stanovanje št. 8, v prvem nadstropju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta 1. maja 38, stoječe na parc. št. 2353
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 41,83 m2, last
zastavitelja Engijada Ćatka, na podlagi pogodbe št. ISP 661/93-O o prodaji stanovanja z dne 16. 7. 1993, zastavljeno v korist
upnice Posojilnica – Bank Zila, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000
EUR s pripadki.
SV 966/06
Ob-36243/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 966/06 z dne 13. 12. 2006,
je bilo stanovanje št. 50, v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Cesta revolucije 8, stoječe na parc. št. 540/1
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 58,78 m2, last
zastaviteljev Tatjane Cvetanove in Klimeta
Cvetanova, na podlagi notarskega zapisa
prodajne pogodbe, opr. št. SV 881/06 z dne
23. 11. 2006, zastavljeno v korist upnice Posojilnice - Bank Zila, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak,
Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.000 EUR s
pripadki.
SV 978/06
Ob-36244/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 978/06 z dne 18. 12. 2006,
je stanovanje št. 8, ki se nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 16, stoječe na parc. št.
358 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 29,90 m2,
last zastavitelja Mide, d.o.o., Cesta maršala
Tita 65, Jesenice, na podlagi pogodbe za
prodajo stanovanja z dne 13. 12. 2006, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
70.000 CHF s pripadki.
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SV 142/2006
Ob-36245/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 142/2006 z dne 18. 12.
2006, je bilo stanovanje, ki se nahaja v II.
nadstropju stanovanjske hiše z ident. oznako 769.ES, na naslovu Prešernova ulica 7,
Radovljica, stoječi na parc. št. 294/6, k.o.
Radovljica, v skupni površini 39,11 m2, last
zastavitelja Roberta Možine, Cesta Cirila
Tavčarja 2, Jesenice, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 29. 11. 2006, sklenjene s
prodajalkama Marijo Eržen, Cankarjeva ulica 42, Radovljica in Anico Prebeg, Gradnikova cesta 67, Radovljica, zastavljeno v korist zastavne upnice Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta
117, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 103.195,74
CHF, z obrestno mero v višini 6-mesečni
CHF Libor + 1,79% letno ter z zapadlostjo
glavnice na dan 31. 12. 2026.
SV 2002/2006
Ob-36246/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 2002/2006 z dne
14. 12. 2006, je stanovanje št. 26/P v izmeri
42,10 m², v hiši v Mariboru, Betnavska 16
– parc. št. 1178/1 k.o. Tabor, last Lipnik
Iztoka, stan. Bistrica ob Dravi, Klanec 15,
na temelju prodajne pogodbe z dne 27. 11.
2006, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
8,000.000 SIT s pp.
SV 1396/06
Ob-36247/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1396/06 z dne 13. 11. 2006
in priloženega sporazuma, je bilo dvosobno stanovanje (2 Sc) št. 2, v prvem nads.
objekta A/11, Koper, Bernetičeva ul. 22, v
površini 63,10 m2, po soinvestitorski pogodbi št. Ž-A/11-5 z dne 20. 1. 1987 oziroma
67,10 m2, po prodajni pogodbi z dne 17. 12.
1997 ter kletno shrambo št. 2 v kletni etaži,
stavba z iden. 5366, nazadnje stoječa na
parc. št. 239/56, k.o. Semedela, lastnine pridobljene na podlagi originalne soinvestitorske
pogodbe št. Ž-A/11-5 z dne 20. 1. 1987, kupoprodajne pogodbe št. 656/91 z dne 11. 11.
1991, potrdila z dne 17. 2. 2005, prodajne
pogodbe z dne 17. 12. 1997, kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 1. 2003 in kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 10. 2006, zastavljeno v
zavarovanje terjatve upnice do dolžnice v
višini 59.803,17 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan 25. 10.
2006, glavnice z obr. mero v višini 6M Libor
+ 1,85% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete
31. 12. 2021, v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., m.š. 5706491, s sedežem
Maribor, Slomškov trg 18.
SV 1586/06
Ob-36248/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1586/06 z dne 13. 12. 2006,
je bil poslovni prostor št. 25P v velikosti
41 m2, v objektu Center za Gradom, zgrajen
na parc. št. 249, 261 in 262, sedaj parc. št.
249/11, k.o. Semedela, zgrajenega na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-600/87
z dne 26. 12. 1988, last Jelenčić Marijana,
lastnine pridobljene na podlagi pogodbe o
prenosu poslovnega prostora v trajno posest št. CZG-2F-23p/90 z dne 8. 7. 1992 ter
prvega odpravka notarskega zapisa notar-
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ja Ferligoj Drava iz Kopra, darilna pogodba sklenjena med zakoncema, opr. št. SV
637/98 z dne 11. 6. 1998, zastavljen v zavarovanje terjatve v višini 4,500.000 SIT na
glavnice s pripadki, z obrestno mero 6,1%
letno in se ne spreminja do 30. 6. 2008,
dne 1. 7. 2008 se obrestna mera spremeni
na dogovorjeno vrednost med pogodbenimi
strankami Euribor +3,7%, ki je spremenljiva
glede na spremembe referenčne obrestne
mere Euribor, pribitek k referenčni obrestni
meri je fiksen, z zapadlostjo zadnje anuitete
najkasneje 31. 12. 2016 in ostalimi pogoji
vračila, kot izhaja iz pogodbe o kreditu št.
300-0014411476 z dne 12. 12. 2006, s klavzulo izvršljivosti, v korist upnice delniške
družbe Banke Koper d.d., m.š. 5092221, s
sedežem Koper, Pristaniška ulica 14.
SV 1290/06
Ob-36249/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1290/06, DK 103/06 z
dne 15. 12. 2006, je bilo stanovanje št. 22, v
skupni izmeri 61,27 m2, v VI. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Miklošičeva
ulica 1B, 1230 Domžale, stoječe na parc. št.
4022/3 k.o. Domžale, last zastavitelja Magić
Borisa, stanujočega Miklošičeva ulica 1b,
1230 Domžale, EMŠO0601979500401, do
celote, zastavljeno v korist Hypo Alpe-AdriaBank d.d., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta
117, matična št. 1319175, za zavarovanje
terjatve v višini 79.471,46 CHF s pp.
SV 1372/06
Ob-36347/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1372/06; DK-168/06
z dne 13. 12. 2006, je bila nepremičnina
– poslovni lokal št. 16 s površino 22,23 m2,
pritlični servisni objekt S-5, Nove Fužine 49,
Ljubljana in poslovni prostor št. 15 s površino 22,23 m2 v istem objektu, ki sta last
zastaviteljice Spomenke Petrović, rojene
23. 1. 1956, stanujoče Rusjanov trg 1, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 16. 9. 1996, sklenjene med njo kot
kupcem ter Borisom Kuntaričem, stanujočim Rusjanov trg 1, Ljubljana, kot prodajalcem ter na podlagi prodajne pogodbe z dne
4. 9. 1997, sklenjene med njo kot kupcem in
Marijo Trošt, rojeno 30. 8. 1951, stanujočo
Chendujska 4, Ljubljana ter Marijo Trošta,
rojeno 3. 7. 1953, stanujočo Cesta v Zg. Log
49, Ljubljana, obe kot prodajalki, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice – 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 92.000 EUR s pripadki, napram
dolžnici Petrović Violeti, rojeni 24. 9. 1981,
stanujoči Rusjanov trg 1, Ljubljana.
SV 1212/06
Ob-36348/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj
Gradca, opr. št. SV 1212/06 z dne 18. 12.
2006, je bila nepremičnina, stanovanje št.
3 v izmeri 64,42 m2, v večstanovanjski hiši
na naslovu Glavarstvo 6, 2391 Prevalje, ki
stoji na parc. št. 20/6.S, vpisani v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu
pod vl. št. 176 k.o. Zagrad, za katerega pa
še ni bila ustanovljena etažna lastnina, solast Aleša Marksla in Jurke Štrigl, vsakega
do ene polovice, na podlagi kupoprodajne
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pogodbe z dne 25. 11. 2006, zastavljena za
zavarovanje terjatve v višini 59.800 CHF, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero v višini seštevka veljavnega 12-mesečnega Liborja in
obrestne marže v višini 2,2% letno, kar znaša na dan 5. 12. 2006, skupaj 2,42% letno,
v primeru zamude z zamudnimi obrestmi, v
skladu s sklepom o obrestnih merah banke
oziroma v skladu z zakonom in ostalimi stroški ter pripadki, z načinom vračila kredita v
180 mesečnih anuitetah v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, z zapadlostjo zadnje anuitete
31. 12. 2021, z možnostjo odpoklica, kot
vse izhaja iz pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo št. VE01
281760010 in sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve, vse v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
vse do dokončnega poplačila terjatve.
SV 647/06
Ob-36353/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Drage Intihar iz Cerknice, opr. št. SV 647/06 z dne
19. 12. 2006, je bilo stanovanje številka 3
v izmeri 36,48 m2, z identifikacijsko številko 1676-126-3, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi na naslovu Cerknica, Videm 1, 1380
Cerknica, stoječi na parceli številka 173/2,
katastrska občina Cerknica, v lasti zastavitelja Borovnik Borisa, Velenje, Koželjskega
ulica 1, 3320 Velenje, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 23. 10. 2006, zastavljeno v
korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT s pripadki.
SV 974/06
Ob-36394/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 974/06 z dne 20. 12.
2006, je nepremičnina, trisobno stanovanje
št. 20, v skupni izmeri 73,19 m2, ki leži v
mansardi večstanovanjske hiše v Mariboru,
Ulica heroja Šlandra 11, stoječe na parc. št.
1136 in 1783/1, k.o. Maribor – Grad, ki je do
celote last Marije Marčič, stan. v Mariboru,
Ulica heroja Šlandra 11, na podlagi prodajne
pogodbe št. 4051/93 z dne 1. 10. 1993 in
aneksa k tej prodajni pogodbi z dne 29. 9.
1999, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Voitsberg, Conrad von Hotzendorfstrasse 5, Voitsberg, Republika Avstrija, 1900897,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Marije Marčič in Jožeta Klajnška, oba stanujoča v Mariboru, Ulica heroja Šlandra 11, v
višini 30.000 EUR v tolarski protivrednosti
po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila oziroma izterjave, s pripadki.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 92/2006
Os-35684/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 92/2006 sklep z
dne 13. 12. 2006:
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I. To sodišče je dne 7. 12. 2006 ob 8.46
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Bohor, Žaga in furnirnica d.o.o., Leona
Dobrotinška 9, Šentjur in njegovimi upniki,
z dne 7. 12. 2006 in je dne 13. 12. 2006 ob
13. uri začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Bohor, Žaga in furnirnica d.o.o., Leona Dobrotinška 9, Šentjur
(matična številka: 5039509, ID št. za DDV:
SI95496815) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(13. 12. 2006).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-8450084902, sklic na
številko: 11-42153-7110006-00920606.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje: Tomaž Kos s.p., Podvin
34/h, Polzela, številka delovnega dovoljenja L7/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Habič Tomaž, Štihova ulica 22, Ljubljana,
2. ZZZS, Gregorčičeva ulica 5, Celje,
3. Remont d.d., Oblakova 30, Celje,
4. Elektro prodaja d.o.o., Preradovičeva
10, Ljubljana,
5. predstavnik delavcev - Šmid Boris, Ul.
1. Celjske čete 33, Šentjur.
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. 5-92-2006, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 12. 2006
St 60/2005
Os-35685/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 60/2005 sklep z dne 8. 12. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Romanca Žgajner s.p., Bar »Baza No 1«,
Janka Vrabiča 10, Velenje – v stečaju
(matična številka: 1279823, ID št. za DDV:
SI92153712), se zaključi v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
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3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Romanca Žgajner s.p., Bar »Baza No 1«, Janka Vrabiča
10, Velenje – v stečaju (matična številka:
1279823, ID št. za DDV: SI92153712), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 12. 2006
St 84/2006
Os-35686/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 84/2006 sklep z dne 8. 12. 2006:
I. To sodišče je dne 30. 10. 2006 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog upnika:
Steklarna »Rogaška« d.d., Ulica Talcev 1,
3250 Rogaška Slatina, za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Estet Kozje,
d.o.o., Kozje 194, 3260 Kozje, z dne 27. 10.
2006 in je dne 8. 12. 2006 ob 9.30 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Estet Kozje, proizvodnja embalaže in stekla, trgovina
in storitve d.o.o., Kozje 194, 3260 Kozje
(matična številka: 5567335, ID št. za DDV:
SI28843789).
Odslej se firma glasi: Estet Kozje, pro
izvodnja embalaže in stekla, trgovina
in storitve d.o.o., Kozje 194, 3260 Kozje
(matična številka: 5567335, ID št. za DDV:
SI28843789) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvi 34/h, Polzela, št. delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun 01100-8450084902 (sklic na št. 11
42153-7110006-000840606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo:
dne 7. marca 2007 ob 9.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 8. 12.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 12. 2006
St 33/2006
Os-35687/06
To sodišče je s sklepom St 33/2006 dne
6. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Hac Gradbeništvo in trgovina
d.o.o., Tržaška 23, Vrhnika, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2006
Ppn 166/2006
Os-35688/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Ariel d.o.o., Šmartinska 152/10,
Ljubljana, za dne 22. 1. 2007 ob 9.30, v
prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. III.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2006
St 83/2006
Os-35689/06
To sodišče je s sklepom St 83/2006 dne
8. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom NT Inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., Zaloška c. 269, Ljubljana – v
stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2006
St 168/2006
Os-35690/06
To sodišče je s sklepom St 168/2006
dne 12. 12. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Elektromehanika Kotlušek Igor s.p., Pokopališka 13, Ljubljana,
matična številka 5109768, davčna številka
57636419, šifra dejavnosti 31.620.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara, Mala čolnarska 9b, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun, št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 23. 3. 2007 ob 10. uri v razpravni
dvorani št. V. tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2006
St 58/2006
Os-35691/06
Postopek prisilne poravnave nad podjetjem Termoplast d.o.o., Industrijska ul.
33, 2345 Bistrica ob Dravi. S sklepom tega
sodišča opr. št. St 58/2006 z dne 12. 7.
2006, je bila potrjena prisilna poravnava nad
dolžnikom Termoplast d.o.o., Industrijska ul.
33, 2345 Bistrica ob Dravi.
Terjatve upnikov so razvrščene v 5 razredov, in sicer:
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1. Razred A – terjatve ločitvenih in izločitvenih upnikov, katerih položaj se po potrditvi NFR ne spremeni;
2. Razred B – terjatve zaposlenih iz naslova neizplačanih plač in nadomestil plač
v letu 2005. Po NFR se položaj upnikov ne
spremeni. Upnikom bodo terjatve poplačane
v višini 100%;
3. Razred C – upniki Republika Slovenija, Ministrstvo za finance RS, Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS
in Zavod za zdravstveno zavarovanje RS,
OE Maribor – iz tega razreda v skladu s 1.
točko drugega odstavka 48. člena ZPPSL
se izplačajo terjatve v denarju v višini 20%
njihove vrednosti oziroma 80% odpis, pri
čemer bo zmanjšana terjatev poplačana v
roku enega leta od pravnomočnosti potrjene
prisilne poravnave; za terjatev iz razreda C
predlaga dolžnik v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZFPP odpust celotne obveznosti iz naslova zamudnih obresti, ki so se
natekle od neplačanih davkov in prispevkov
do dneva postopka prisilne poravnave;
4. Razred D – terjatve upnikov dobaviteljev, iz tega razreda v skladu s 1. točko
drugega odstavka 48. člena ZPPSL se izplačajo v višini 20% njihove vrednosti oziroma
80% odpis, pri čemer bo zmanjšana terjatev
poplačana v roku enega leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave;
5. Razred E – terjatev upnika Famar
d.o.o. v višini 8,273.430 SIT, kar predstavlja
13,60% osnovnega kapitala družbe Termoplast d.o.o., Industrijska 33, p. Bistrica ob
Dravi, se je upnik s pogodbo v obliki notarskega zapisa zavezal zamenjati za delež pod pogojem, da bo prisilna poravnava
pravnomočno potrjena.
Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvami je sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 7. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 12. 2006
St 48/2006
Os-35692/06
V stečajni zadevi TVM Trgovina d.o.o.
– v stečaju, Cesta k Tamu 33, Maribor,
vas obveščamo, da se II. narok za preizkus
upniških terjatev, ki je razpisan za dne 18. 1.
2007 ob 13.30 v sobi 253 tukajšnjega sodišča prekliče in se preloži na dne 16. 1. 2007
ob 13.30, soba 240 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 12. 2006
St 228/2006
Os-35826/06
To sodišče je s sklepom St 228/2006 dne
14. 12. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Ekotrade, Proizvodnja, trgovina, storitve, inženiring, d.o.o., Komenda,
Zadružna 26, matična številka: 5740592,
št. reg. vložka: 12241600, davčna številka:
66822041, šifra dejavnosti: 21.210.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica v Ljubljani.
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

Št.

135-136 / 22. 12. 2006 /

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 23. 3. 2007 ob 10.30 v razpravni
dvorani št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2006
St 125/2001
Os-35828/06
To sodišče je s sklepom St 125/2001 dne
12. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Spektra d.o.o., Parmova c.
41, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2006
St 216/2006
Os-35829/06
To sodišče je s sklepom St 216/2006 dne
12. 12. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Rehm proizvodnja, export-import d.o.o., Hruševo 1, Dobrova, matična
številka 5688965.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Marko Drobež 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 19. 3. 2007 ob 11. uri v razpravni dvorani št. 3, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2006
St 12/1995
Os-35830/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Kovin, Družba za pro
izvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Ajdovščina – v stečaju, Vipavska c. 4,
Ajdovščina, izven naroka dne 6. 12. 2006
sklenilo:
Stečajno upraviteljico Vido Mali Lemut,
odvetnico iz Ajdovščine, Tovarniška cesta
2/A, se odstavi.
Za stečajno upraviteljico se postavi Ksenijo Toplikar Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba, Šempeter pri Gorici.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 12. 2006
St 23/2006
Os-35831/06
To sodišče je dne 13. 12. 2006 s sklepom, opr. št. St 23/2006 v smislu drugega
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odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Victor podjetje za
storitve, inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o., Strnišče 6 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 12. 2006
St 243/2005
Os-35832/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Sopotnik Recom d.o.o., Špruha
33, Trzin za dne 22. 1. 2007 ob 13.30, v
prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. III/1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2006
St 66/2006
Os-35966/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 66/2006 sklep z dne 14. 12.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Paton, Proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o., Obrtniška cesta 13, Zreče – v stečaju (matična številka: 1253182, ID št. za
DDV: SI59235438), se zaključi v skladu z
dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Paton, Pro
izvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Obrtniška
cesta 13, Zreče – v stečaju (matična številka: 1253182, ID št. za DDV: SI59235438) iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 12. 2006
St 125/2006
Os-35967/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Center Ena d.o.o., Ljubljana
– v stečaju za dne 5. 2. 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
7, v sobi 10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2006
St 22/2006
Os-35968/06
To sodišče je pod opr. št. St 22/2006
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Nizke in rudarske gradnje, proizvodnja,
trgovina in storitve d.d., Iztokova ulica
30, Maribor in njegovimi upniki, ki glasi:
Razred 1 – razred upnikov, ki imajo ločitveno pravico, katerih položaj se po potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni in gre za
100% poplačilo terjatve.
Razred 2 – razred upnikov-delavcev,
katerih terjatev se nanaša na neizplačane
plače in na odpravnine in ki se poplačajo v
višini 100%.
Razred 3 – razred upnika, katerega terjatev se nanaša na zamudne obresti od neplačanih davkov in prispevkov in pri katerih gre
za odpust zgoraj navedenih obveznosti.
Razred 4 – razred upnikov, ki bodo konvertirali svoje terjatve v delnice dolžnika.
Razred 5 – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
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roku enega leta brez obresti od pravnomočno potrjene prisilne poravnave.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
5. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 12. 2006
St 59/2006
Os-35969/06
1. Z dnem 14. 12. 2006 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Agroprotect,
podjetje za pospeševanje in razvoj kmetijstva d.o.o., Prešernova ulica 25, Ljutomer, matična številka: 5589690000, davčna
številka: 84375710.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100596.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 26. 3. 2007 ob 9.30 v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 14. 12. 2006 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 12. 2006
St 53/2006
Os-35972/06
1. Z dnem 14. 12. 2006 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Cvetličarstvo
Lidija Györfi s.p., Ulica Nikole Tesla 1,
Murska Sobota, matična številka: 5255868,
davčna številka: 14811260.
2. Za stečanega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih ter-
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jatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100536.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 26. 3. 2007 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 14. 12. 2006 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 12. 2006
St 56/2006
Os-35973/06
1. Z dnem 14. 12. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Glorija Lomanoše
d.o.o., Lomanoše 6/c, Gornja Radgona,
matična številka: 5483735, davčna številka:
96266333.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks, št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100566.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 26. 3. 2007 ob 9.15 v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 14. 12. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka, istočasno pa
se pošlje v objavo Uradnemu listu RS. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 12. 2006
St 5/2006
Os-35974/06
To sodišče je dne 13. 12. 2006 s sklepom, opr. št. St 5/2006 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni

postopek nad dolžnikom RES Univerzal trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., Zamušani 37 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 12. 2006
St 19/2005
Os-35975/06
To sodišče je dne 13. 12. 2006 s sklepom, opr. št. St 19/2005 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Zelišče d.o.o.,
Sušnine in zaključna dela v gradbeništvu
d.o.o., Frasova ulica 12, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 12. 2006
St 13/2004
Os-35976/06
To sodišče je dne 13. 12. 2006 s sklepom, opr. št. St 13/2004 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom FAM podjetje za
proizvodnjo in trgovsko dejavnost d.o.o.,
Lovrenc na Dr. polju 108/a – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 12. 2006
St 27/94
Os-35977/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Lesna Poslovni Inženiring d.o.o. – v stečaju, Gosposvetska 4, Slovenj Gradec,
se zaključi v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 11. 2006
St 62/2006
Os-36004/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 62/2006 sklep z dne 14. 12.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Sebanet, računalniške storitve d.o.o.,
Ljubljanska 14, Celje – v stečaju (matična številka: 1605313, ID št. za DDV:
13475886), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Sebanet, računalniške storitve d.o.o., Ljubljanska 14, Celje – v stečaju (matična številka: 1605313,
ID št. za DDV: 13475886), iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 12. 2006
St 56/2006
Os-36025/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 56/2006 sklep z dne 14. 12.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
PMC Komisijska prodaja vozil, posredništvo in gostinstvo Silva Petek s.p.,
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Štajerska vas 5, Loče pri Poljčanah – v
stečaju (matična številka: 1280473, ID št.
za DDV: 11027886), se zaključi v skladu z
dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: PMC Komisijska prodaja vozil, posredništvo in gostinstvo Silva Petek s.p., Štajerska vas 5, Loče
pri Poljčanah – v stečaju (matična številka:
1280473, ID št. za DDV: 11027886), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 12. 2006
St 65/2006
Os-36097/06
1. Z dnem 14. 12. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Matshop International proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o., Kolodvorska ulica 42, Lendava,
matična številka: 1657623, davčna številka:
44960603.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100656.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 26. 3. 2007 ob 9.45 v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 14. 12. 2006 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 12. 2006
St 10/2003
Os-36098/06
Po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek
nad dolžnikom »Kovinoplastika« Ketler
Viktor s.p. – v stečaju, Čentiba 426/a,
zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 12. 2006
St 30/2000
Os-36099/06
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase dolžnika Gidgrad – družba za gradbeništvo, instalacije, inženiring in druge poslovne storitve
d.d. – v stečaju, Lendava, Glavna ulica
107, bo dne 29. 1. 2007 ob 9. uri v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
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Upniki se lahko seznanijo z osnutkom
za glavno razdelitev na stečajnem oddelku tukajšnjega sodišča, soba št. 5, v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 12. 2006
St 218/2006
Os-36100/06
To sodišče je s sklepom St 218/2006 dne
15. 12. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tirada, podjetje za ribolov in trgovino z morsko ribo, d.o.o., Log pri Brezovici, Molska 3, Brezovica, matična številka 5404835, davčna številka 97661716.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maks Gale 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 23. 3. 2007 ob 10.15 v razpravni
dvorani št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2006
PPN 212/2006
Os-36123/06
To sodišče je s sklepom z dne 17. 11.
2006 pod opr. št. PPN 212/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Urbana, Podjetje za izgradnjo, trgovino,
proizvodnjo in upravljanje d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana Črnuče, matična številka 5824931, številka registrskega vložka
12419900.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(17. 11. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
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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).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Factor leasing d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana,
– Industrijski biro d.o.o. – v likvidaciji,
Dunajska 106, Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana,
– SKB d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana,
– Ilija Iztok, Zoisova 1, Ljubljana – kot
predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 17. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2006

Izvršbe
In 2005/00261
Os-34075/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 7. 3. 2005, opr. št. In 2005/00261, je
bil dne 13. 3. 2003 opravljen v korist upnika
rubež 1/2 nepremičnine – stanovanja v 2.
nadstropju stanovanjske stavbe na Vodnikovi 4 v Ljubljani (stanovanje št. 9, II. nadstropje v izmeri 100,05 m2, parc. št. 1047,
k.o. Stara Cerkev), last dolžnika Podbevšek
Marjana, Vodnikova cesta 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 2514/2005
Os-32794/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anice Zobec, Tunjiška 2a, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice na garsonjeri v prvem
nadstropju z balkonom, z oznako 10, v izmeri 38,20 m2 in klet z oznako 10, v izmeri
2,15 m2, z ident. št. 10.E, na naslovu Tunjiška 2a, Kamnik, v podvl. št. 2882/10, k.o.
Kamnik, na predlagateljico izdalo sklep Dn
št. 2514/2005 z dne 9. 10. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine o prenosu
lastništva, sklenjene med Občino Kamnik,
Glavni trg 24, Kamnik in Zobec Anico, Tunjiška 1a, Kamnik, za garsonjero v prvem
nadstropju z balkonom, z oznako 10, v izmeri 38,20 m2 in klet z oznako 10, v izmeri
2,15 m2, skupaj v izmeri 40,35 m2, z ident.
št. 10.E, vknjiženo v podvl. št. 2882/10, k.o.
Kamnik, na naslovu Tunjiška 2a, Kamnik.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Zobec Anice, Tunjiška 2a, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popol-
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nost vsebine listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Zobec Anice.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 14. 11. 2006
Dn 2337/2006
Os-32795/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Peterlin Jožefa, Klavčičeva ul. 6, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini E.19, stanovanje št. 41 v 2. nadstropju
in klet št. 41, večstanovanjskega objekta
v Kamniku, Klavčičeva ul. 6, stoječega na
parc. št. 453/4, k.o. Podgorje, vpisanem v
podvl. št. 1432/19, na ime predlagatelja izdalo sklep Dn št. 2337/2006 z dne 17. 10.
2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 700/76 z dne 21. 6. 1976,
sklenjene med SGP Graditelj Kamnik, kot
prodajalcem in Koren Vinkom, Rašiška 3,
Ljubljana, kot kupcem, za trisobno stanovanje z oznako 6/II. nadstropje v stanovanjskem bloku B-8 Bakovnik, stoječem na parc.
št. 454, 453/1, 455/2 in 1221, k.o. Podgorje. Stanovanje obsega v izmeri predprostor
4,4 m2, hodnik 7,4 m2, WC 2,3 m2, kuhinjo,
jed. kot 8,2 m2, dnevno sobo 24,7 m2, spalnico 14 m2, spalnico 12,5 m2, kopalnico,
WC 4,4 m2, loggio 75% 3,25 m2 in klet 75%
4,45 m2, skupaj 88,15 m2, za kupnino v znesku 516.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Peterlin Jožefa, Klavčičeva ul. 6, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost vsebine listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Peterlin Jožefa.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 14. 11. 2006
Dn 2320/2006
Os-32796/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cirile
Hribar, Zikova ul. 5, Kamnik, ki jo zastopa
odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova 8a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na enosobnem stanovanju z balkonom,
v 4. nadstropju z oznako 25 in klet z oznako
25, z ident. št. 25.E, na naslovu Zikova 5,
Kamnik, vpisanem v podvl. št. 2824/25, k.o.
Kamnik, na ime predlagateljice izdalo sklep
Dn št. 2320/2006 z dne 17. 10. 2006, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 27. 7. 1990,
sklenjene med Botagaj Igorjem, Ljubljanska
1a, Kamnik, kot prodajalcem in Primc Markom, Šipkova 12, Kamnik ter Primc Vido,
roj. Koren, Matjaževa 1, Ljubljana, kot kupcema, za enosobno stanovanje št. 25 v IV.
nadstropju, s kletjo oziroma kletno shrambo
stanovanjskega bloka A3 KII, v stanovanjski
soseski BS 2 Perovo v Kamniku, na naslovu Zikova 5, Kamnik in stoji na parc. št.
746/18, k.o. Kamnik, za kupnino v znesku
350.000 DIN,
– menjalne pogodbe z dne 22. 10. 1996,
sklenjene med Heleno Trebižan (prej Slaviče), Zikova 5, Kamnik (prej Kamnik, Ljubljanska 3/c), kot prodajalko in Primc Markom, Ljubljanska 3/c (prej Kamnik, Špikova
12) ter Primc Vido roj. Koren, Ljubljanska
3/c, Kamnik (prej Ljubljana, Matjaževa 1),
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kot kupcema, za stanovanje v II. nadstropju
v Kamniku, Ljubljanska 3c, v stanovanjski
hiši, stoječi na parc. št. 684/17, k.o. Kamnik,
ki obsega sobo v izmeri 18,70 m2, sobo v
izmeri 10,35 m2, kuhinjo v izmeri 11,65 m2,
kopalnico v izmeri 3,22 m2, predsobo v izmeri 7,34 m2 in klet v izmeri 2,31 m2 oziroma skupaj 63,90 m2, za kupnino v znesku
5,915.000 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Cirile Hribar, Zikova ul. 5, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost vsebine listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Cirile Hribar.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 14. 11. 2006
Dn 2319/2006
Os-32797/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kendić
Husnija, Črna pri Kamniku 17, Stahovica, ki
ga zastopa odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na dvosobnem stanovanju št. 7, v drugem nadstropju in klet št. 7, na naslovu Črna
17, Stahovica, vpisanem v podvl. št. 516/7,
k.o. Županje Njive, na ime predlagatelja izdalo sklep Dn št. 2319/2006 z dne 17. 10.
2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne
17. 8. 1992, sklenjene med Rudnikom koalina in kalcita Kamnik, TOZD Kaolin Črna v
r.l., Cankarjeva 3, Kamnik, kot prodajalcem
ter Žagar Romanom, Črna 17, Stahovica,
kot kupcem za stanovanje v stanovanjski
hiši - bloku Črna 17, parc. št. 554/8, k.o.
Županje Njive, ki obsega v izmeri kuhinjo
14,83 m2, sobo 22,79 m2, sobo 13,80 m2,
shrambo 2,29 m2, kopalnico 3,69 m2, WC
2,55 m2, predsobo 6,58 m2, klet 2,93 m2,
drvarnico 2,50 m2, za kupnino v znesku
1,330.630 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Kendić Husnija, Črna pri Kamniku 17, Stahovica.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost vsebine listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Kendić Husnija.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 14. 11. 2006
Dn 1180/06
Os-30679/06
Okrajno sodišče v Lenartu je po zemljiško
knjižni sodnici Lilijani Rebernik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Bračič Karoline, Malna 53, Jurovski dol, ki jo zastopa
notar Miloš Lešnik iz Lenarta, za vknjižbo
lastninske pravice na parc. št. 165/3 in
165/4, pripisane pri vl. št. 178, k.o. Malna, izdalo sklep o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 18. 3. 2003, o prodaji, parc. št. 165/3
in 165/4, pripisani vl. št. 178, k.o. Malna,
sklenjene med Šabeder Ivanom, kot prodajalcem in Bračič Viktorjem ter Bračič Karolino, kot kupcema in s katero je prodajalec
dovolil vpis lastninske pravice na kompleksu
zemljišč okoli navedene parcele, prav tako
tudi navedene parcele.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 20. 10. 2006
Dn 18166/2001
Os-24111/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lada
Rota, Gotska 10, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 4 v 1. nadstropju, Gotska ul. 10, Ljubljana, v izmeri 45,25 m2, z identifikatorjem
115.E, vpisane v podvložku št. 3017/115,
k.o. Dravlje, dne 4. 5. 2006 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupne pogodbe št. 70-3399 z dne
2. 12. 1970, sklenjene med prodajalcem
PZ Giposs Ljubljana, ki ga zastopa Standard - invest, Celovška c. 89, Ljubljana, po
direktorju Miroslavu Pleši in kupko Marijo
Plemelj, roj. 26. 4. 1944, Prešernova 10/b,
Bled, za enosobno stanovanje št. 4, v približni skupni izmeri 41,85 m2, v I. nadstropju
v V. stopnišču, na južni strani objekta T-1,
ki stoji na parc. št. 809/25, k.o. Dravlje, soseska S-6;
– med Plemelj Marijo, roj. 26. 4. 1944,
Prešernova 10b, Bled in Habič Srečkom,
roj. 1927, Prevalj 11, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 4, v izmeri 41,85 m2, v I.
nadstropju, v V. stopnišču na južni strani
objekta T-1, soseska S-6, Gotska ul. 10,
Ljubljana, k.o. Dravlje, ki vsebuje zemljiško
knjižno dovolilo Marije Plemelj, ki je podlaga
za vknjižbo lastninske pravice na Srečka
Habiča na omenjeni nepremičnini, in na kateri je podpis Marije Plemelj overjen;
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 6.
1982, sklenjene med Srečkom Habičem,
roj. 1927, Prevalje 11, Ljubljana, kot prodajalcem in Samom Rotom, Verovškova 29,
Ljubljana, kot kupcem, za enosobno stanovanje št. 4, v I. nadstropju, v V. stopnišču
stanovanjskega bloka Ljubljana, Gotska 10,
ki stoji na parc. št. 809/25, k.o. Dravlje, v
približni izmeri 37 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2006
Dn 22139/2003
Os-28680/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Bradeška, Gospodinjska ulica
25, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 11 v
2. nadstropju, Gospodinjska 25, Ljubljana,
v izmeri 39,90 m2, z identifikatorjem 11.E,
vpisane v podvložku št. 4339/11, k.o. Zgor-
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nja Šiška, dne 11. 4. 2006 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška – družbena lastnina, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana, kot trenutnim
zemljiškoknjižnim lastnikom nepremičnine
– stanovanja št. 11 v 2. nadstropju, Gospodinjska 25, Ljubljana, v izmeri 39,90 m2, z
identifikatorjem 11.E, vpisane v podvložku
št. 4339/11, k.o. Zgornja Šiška ter Dekorativno, tovarno dekorativnih tkanin d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 280, ki jo zastopa v.d.
glavnega direktorja Franc Kragelj, ing. org.
dela, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo
Mestne občine Ljubljana Šiška, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice na Dekorativna, tovarna dekorativnih tkanin, d.o.o.,
na omenjeni nepremičnini in na kateri je
podpis zastopnika Mestne občine Ljubljana
Šiška overjen.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2006
Dn 17739/2001
Os-29915/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Draga Puša, Sketova
9, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Peter
Kos iz Portoroža, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – garažni boks št. 112,
v izmeri 11,76 m2, v 3. etaži – nadstropju
garažne hiše Triplex – Stari Vodmat ob Potrčevi ulici v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
241/4, z identifikatorjem 112.E, vpisani pri
podvložku št. 361/112, k.o. Šentpeter, dne
27. 6. 2006, pod opr. št. Dn 17739/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe z dne 5. 7. 1995,
sklenjene med Pavič Čedomirjem, Povšetova 63, Ljubljana, kot prodajalcem in Puš
Dragom, Sketova 9, Ljubljana, kot kupcem,
za garažni boks št. 112, stoječem v garažni
hiši na parc. št. 241/4, vpisanega pod vl. št.
313, k.o. Šentpeter, ki se nahaja v garažni
hiši Triplex v Starem Vodmatu ob Potrčevi
ulici in v izmeri 11,76 m2;
– menjalne pogodbe z dne 26. 4. 1995,
sklenjene med Pavič Čedomirjem, Povšetova 63, Ljubljana in Grandlić Marjeto ter
Grandlić Antonom, oba stanujoča Zaloška
cesta 83, Ljubljana, in sicer za menjavo garažnega boksa št. 291 (stoječega na parc.
1323, 1324, 1325, 1326 in 1317, k.o. Moste
– pri tem stranke ugotavljajo, da se je parc.
št. 1317 združila in ne obstaja več; garažni
boks se nahaja v garažni hiši Triplex, Toplarniška ulica, v izmeri 11,76 m2; vse parcele
so vpisane v vlož. št. 1141) in garažnega
boksa št. 112 (stoječega na parcelah št.
95/1, 97, 99, 100, 101/2 in 107, vse k.o. Peter II) v skupni izmeri 11,76 m2, ki se nahaja
v garažni hiši Tripleks v Starem Vodmatu, pri
tem stranke ugotavljajo, da se je k.o. Peter
II preimenovala v k.o. Šentpeter, kakor tudi,
da se je izvršila prenumeracija parcel in
tako sedaj ta garažna hiša stoji na parceli
št. 241/4, vpisana pa je v vložku št. 313,
k.o. Šentpeter);
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– kupoprodajne pogodbe št. 8/112 o nakupu garažnega boksa v garažni hiši Triplex v Starem Vodmatu z dne 19. 5. 1967,
sklenjene med Grandić Marjeto in Antonom, Zaloška 2, Ljubljana, kot kupcem, in
Splošnim gradbenim podjetjem Pionir Novo
mesto, kot prodajalcem, za garažni boks v
nadstropju, v izmeri 2,45 m x 4,80 m, v garažni hiši Triplex, ki jo prodajalec gradi za
trg v zazidalnem okolišu Stari Vodmat, na
parc. št. 95/1, 97, 99, 100, 101/2, 107, k.o.
Peter II; garažni boks je označen z zaporedno številko 112.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2006
Dn 19318/2000
Os-29916/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zdenke Jakše, Petrovičeva 15, sedaj Ulica
bratov Učakar 94, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini – garaži
št. G16 v kleti, Ulica bratov Učakar 88-90,
Ljubljana, z identifikatorjem 108.E, v izmeri
15,15 m2, vpisane v podvložek št. 3783/62,
k.o. Zgornja Šiška, dne 7. 9. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G-1790 z dne 20. 3. 1978, sklenjene med GIP Ingrad, Celje, Ljubljanska
cesta 16, ki ga zastopa Standard-invest,
n.sol.o., Ljubljana, Celovška c. 89, po glavnem direktorju Borutu Kosu, kot prodajalcem in Slavkom Jakšetom, roj. 22. 9. 1912,
Ivanko Jakše, roj. 11. 12. 1919 ter Zdenko
Jakše, roj. 19. 5. 1960, vsi stanujoči Ul.
Svobode 19, Izola, kot kupci za garažni
boks št. 16 v izmeri 15,15 m2, ki leži na V
strani stanovanjskega objekta G 1,2 parc.
št. 2219/7, k.o. Zgornja Šiška, soseska ŠS
9, Koseze.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2006
Dn 21518/2001
Os-29917/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Marije Rožanc, Kraška c. 83, Sežana in
Stojana Rožanca, Šišenska c. 82, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko
številko 06004/146, v izmeri 89,15 m2 in pomožnem prostoru z identifikacijsko številko
06004/147 v izmeri 2 m2, oboje posamezni
del stanovanjske stavbe, Šišenska cesta 2,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 519/2, vpisana v vložek št. 4463/1, k.o. Zgornja Šiška,
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dne 7. 9. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana kot
trenutnim zemljiškoknjižnim lastnikom nepremičnine – stanovanja z identifikacijsko
številko 06004/146 v izmeri 89,15 m2 in pomožnega prostora z identifikacijsko številko
06004/147 v izmeri 2 m2, oboje posamezni
del stanovanjske stavbe, Šišenska cesta 2,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 519/2, vpisana
v vložek št. 4463/1, k.o. Zgornja Šiška ter
Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana,
Vošnjakova 8, ki vsebuje zemljiškoknjižno
dovolilo Mestne občine Ljubljana, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice na Gradbeno podjetje Tehnika na omenjeni nepremičnini, in na kateri je podpis zastopnika
mestne občine overjen.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2006
Dn 6162/2001
Os-30388/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Leopolde (Poldi) Mentoni, Podmilščakova 16,
Ljubljana, ki jo zastopa Gregor Simončič,
odvetnik v Ljubljani, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, enosobnem
stanovanju v visokem pritličju levo, Podmilščakova ulica 16, Ljubljana, z identifikatorjem 905.E, vpisana pri podvložku št. 338/6,
k.o. Bežigrad, dne 6. 9. 2006 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 10.
1977, sklenjene med Edom Veselkom, roj.
6. 5. 1949, Podmilščakova 16, Ljubljana, kot
prodajalcem in Pavlom Rotarjem, Sattnarjeva 7, Ljubljana, kot prodajalcem, za nepremičnino – enosobno stanovanje v visokem
pritličju levo, v stanovanjskem objektu Podmilščakova 16, Ljubljana, v izmeri 41 m2;
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 10.
1980, sklenjene med Pavlom Rotarjem, roj.
4. 9. 1951, Podmilščakova 16, Ljubljana, kot
prodajalcem in Petrom Rotarjem, Štuparjeva 1, Ljubljana, kot prodajalcem, za nepremičnino – enosobno stanovanje v visokem
pritličju levo, v stanovanjskem objektu Podmilščakova 16, Ljubljana, v izmeri 41 m2;
– menjalne pogodbe z dne 11. 6. 1984,
sklenjene med Petrom Rotarjem, Podmilščakova 16, Ljubljana in Poldi (Leopoldino)
Mentoni, roj. 1921, Šarhova 34, Ljubljana,
za nepremičnino – enosobno stanovanje
v visokem pritličju levo, v stanovanjskem
objektu Podmilščakova 16, Ljubljana, v izmeri 41 m2.
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 Ljubljani
dne 13. 10. 2006
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Dn 28962/2005
Os-30911/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja IMP
Itak d.d., Ulica prvoborcev 1a, Hrastnik,
ki ga zastopa odvetnik Tomaž Čad, Štihova 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 7 v 1. nadstropju, Jakčeva 25, Ljubljana, z identifikatorjem 156.E, vpisanem v podvložek številka
1336/65, v katastrski občini Štepanja vas,
dne 14. 9. 2006, pod opr. št. 28962/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
152/74 z dne 13. 5. 1974, sklenjene med
Imos, poslovno združenje za industrijsko gradnjo, zanj je pogodbo sklenil SGP
Stavbenik Koper, kot prodajalcem in IMP,
industrijsko montažno podjetje, kot kupcem, za stanovanje št. 7, v 1. nadstropju,
v Štepanjskem naselju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2006
Dn 19718/2000
Os-31288/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta in Vere Volf, oba Lešnica 24, Otočec, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, garaži št. 63, v pritličju v izmeri
11,76 m2, Hubadova ulica 8, Ljubljana, z
identifikatorjem 4.E, vpisani v podvložku
št. 1449/63, katastrska občina Brinje I, dne
16. 9. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10. 1966,
sklenjene med Stanovanjskim podjetjem
Bežigrad, Ljubljana, Vojkova 1, ki ga zastopa direktor Jože Črnugelj, kot prodajalcem in Antetom Antuničevičem, Hubadova
8, Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnino
– garažni boks št. 63, v objektu 23, na
soseski S-VI – Bežigrad – Brinje, ki stoji
na parc. št. 246/3, k.o. Brinje, ki vsebuje
zemljiškoknjižno dovolilo Stanovanjskega
podjetja Bežigrad, ki je podlaga za vknjižbo
lastninske pravice na Anteta Antuničeviča
pri omenjeni nepremičnini.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2006
Dn 4851/2000
Os-31290/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gorana Radonjiča, Vojkova 77, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
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za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
stanovanju št. 147, v 20. nadstropju, Vojkova 77, Ljubljana, z identifikatorjem 147.E,
v podvložku št. 1148/154, k.o. Brinje I, dne
7. 9. 2006 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe št. BS-3 ST-3215/79 z dne 5. 10.
1979, sklenjene med Združeno gradbenim
podjetjem Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5,
ki ga zastopa Staninvest Ljubljana, TOZD
Ingeniring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga
zastopa direktor TOZD Slavko Bajt, kot prodajalcem in Goranom Radonjičem, roj. 4. 3.
1937, Tesarska 5a, Kočevje, kot kupcem, za
stanovanje št. 147, v soseski BS-3, stolpnica ST-3, v 20. nadstropju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2006
Dn 5403/2000
Os-31502/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mirjam Ostrelič, Vojkova 77, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
stanovanju št. 52 v 7. nadstropju, Vojkova
77, Ljubljana, z identifikatorjem 52.E, vpisani v podvložku št. 1148/59, k.o. Brinje
I, dne 16. 9. 2006 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, sporazuma o razdelitvi premoženja
z dne 2. 7. 1980, sklenjenega med Vučkić
Mirjam, roj. 11. 9. 1952, Prule 1, Ljubljana
in Vučkić Mirsadom, roj. 27. 7. 1954, s katerim sta stranki dokončno uredili delitev
premoženja med seboj, za stanovanje št.
52 v 7. nadstropju, Vojkova 77, v izmeri
43,65 m2, v soseski BS-3 Stožice, ki vsebuje
zemljiškoknjižno dovolilo Mirsada Vučkića,
ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice
na Mirjam Vučkić.
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 Ljubljani
dne 27. 10. 2006
Dn 32284/2004
Os-31606/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne
24. 4. 2006, pod opr. št. Dn 32284/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
številka BS-3 ST-3, 150/79 z dne 20. 6.
1979, sklenjene med prodajalcem Združenim gradbenim podjetjem Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana in kupovalko HP Kolinska,
Šmartinska 30, Ljubljana, za stanovanje v
soseski BS-3 Stožice.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2006
Dn 18160/2001
Os-31653/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja: Janko
Sirec, Tesarska 6, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju št. 31, v 3. nadstropju, na naslovu
Gotska ulica 2, Ljubljana, v izmeri 28,10 m2,
z identifikatorjem 31.E, vpisani v podvložek
št. 3017/31, k.o. Dravlje, dne 20. 9. 2006,
pod opr. št. Dn 18160/2001 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 70-3331 z dne
30. 10. 1970, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa Standard-invest, Ljubljana, Celovška c.
89, ki ga zastopa direktor Miroslav Pleša,
kot prodajalcem in Jankom Sircem, Apihova
24, Ljubljana, kot kupcem, za garsonjero št.
31, v III. nadstropju, v I. stopnišču na severni
strani bloka T-1, ki stoji na zemljišču parc. št.
809/21, k.o. Dravlje, soseska S-6;
– pogodbe št. 70-3331/I-AA, o spremembi kupne pogodbe št. 70-3331 z dne 30. 10.
1970, z dne 16. 7. 1971, sklenjene med
Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana,
ki ga zastopa Standard-invest, Ljubljana,
Celovška c. 89, ki ga zastopa direktor Miroslav Pleša in Jankom Sircem, Apihova 24,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 11. 006
Dn 11957/2002
Os-32807/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka
Pogliča, Na Korošci 32, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na stanovanju št. 38
v VI. nadstropju, z identifikatorjem 75.E in
shrambi v kleti z identifikatorjem 76.E, oboje
na Glinškovi ploščadi 11, Ljubljana, št. podvložka 1864/38, k.o. Ježica, dne 7. 11. 2005,
pod opr. št. Dn 11957/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. V-465-728/80 z
dne 18. 8. 1980, sklenjene med Angelo Poglič in Markom Pogličem, oba Triglavska
ulica 4, Ljubljana ter Občino Ljubljana - Bežigrad, ki jo zastopa Soseska, podjetje za
urejanje stavbnih zemljišč Bežigrad - Moste, za dvoinpolsobno stanovanje št. 38 v
VI. nadstropju, na Glinškovi ploščadi 11, v
Ljubljani, stoječi na parc. št. 1228, 1227 in
1225/2, vse k.o. Ježica.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2006
Dn 11173/2005
Os-32809/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Marjana Vičiča, Španskih borcev 17, Ljubljana
- Polje in Mojce Erjavec, Peričeva 21, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na lokalu št. a 20/II na galeriji, v izmeri 28,80 m2,
pri vložku E 19, BG/75 list, k.o. Dravlje, v
stavbi Tržnice Koseze v Ljubljani, Vodnikova
ulica 187, parc. št. 1530/15 in 1530/16, dne
7. 11. 2005, pod opr. št. Dn 11173/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 10. 6. 1992, ki
so jo sklenili Ing inženiring, inženiring, načrtovanje in gradnje p.o., Ljubljana, Celovška
136, kot prodajalec ter Mojca Vičič, Marjan
Vičič, oba Cesta Španskih borcev 17, Ljubljana in Tina Blaž, Štihova 1, Ljubljana, kot
kupci, za poslovni prostor (lokal) št. a 20/II,
v galerijski etaži, v približni izmeri 28,80 m2,
v poslovno-trgovskem objektu Tržnica Koseze SŠ 1/5,
– razdružilne pogodbe z dne 10. 7. 1992,
ki so jo sklenili Tina Blaž, Štihova 1, Ljubljana ter Mojca Vičič in Marjan Vičič, oba Cesta
Španskih borcev 17, Ljubljana, za poslovni
prostor št. a 20/II, v galerijski etaži objekta A
Tržnica Koseze, ki stoji na parc. št. 1530/7,
1530/11, 1530/12, 1530/13 in 1530/14, vse
k.o. Dravlje in 403/6 ter 404/3, obe k.o. Šiška - Zg. Šiška, v izmeri ca. 28,80 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2006
Dn 1782/2003
Os-32810/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ljudmile Bidovec Pipan, Beblerjev trg 3, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 28, 3. nadstropje, Beblerjev trg 3,
Ljubljana, z identifikatorjem 28.E, vpisanim v
podvložek številka 364/28, k.o. Nove Jarše,
dne 2. 12. 2005, pod opr. št. Dn 1782/2003
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe številka MS 12/2Y-2 48/81 z dne 15. 1. 1981, sklenjene med
Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis
TOZD GE Ljubljana - okolica, Ljubljana,
Kvedrova 34, ki ga zastopa Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Kersnikova 6/V, kot
prodajalcem in Petrom Skubicem, Krekov
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trg 2, Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje
v soseski MS 12/2, Nove Jarše, Ljubljana,
objekt Y2, v tretjem nadstropju številka 28,
vrsta 3 1/2 v Novih Jaršah, parcelna številka
42/1, 44/1, 45/1, 46/1, 47/1, k.o. Moste;
– dodatka k prodajni pogodbi št. MS
12/2-Y-2 48/81 z dne 15. 1. 1981, sklenjenega dne 22. 12. 1981, med Gradbenim
industrijskim podjetjem Gradis TOZD GE
Ljubljana - okolica, Ljubljana, Kvedrova 34,
ki ga zastopa Staninvest Ljubljana TOZD
Inženiring, Kersnikova 6/V, kot prodajalcem
in Petrom Skubicem, Krekov trg 2, Ljubljana,
kot kupcem, za stanovanje v objektu Y2, v
tretjem nadstropju, številka 28, vrsta 3 1/2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2006
Dn 1659/2001
Os-32811/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Črepinšek, Spodnje Gameljne 121,
Šmartno pod Šmarno goro, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na garažnem boksu v
nadstropju desno št. 4, Ulica pohorskega bataljona, Ljubljana, z identifikatorjem
4.E, vpisanim v podvložek št. 1436/4, k.o.
Brinje I, dne 2. 12. 2005, pod opr. št Dn
1659/2001, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad, Ljubljana, Vojkova 1, kot
prodajalcem in Markom Brujasom, Šarhova
6, Ljubljana, kot kupcem, za garažni boks št.
4, v objektu A, na soseski S-VI-Bežigrad-Brinje, na parc. št. 246/3, k.o. Brinje,
– zaključnice z dne 13. 5. 1971, sklenjene med Markom Brujasom, Šarhova 6,
Ljubljana, kot prodajalcem in Štefanom Čelešnikom, kot kupcem, za garažo tripleks,
boks 4, soseska S-VI, parc. št. 246/3, k.o.
Brinje, Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2006
Dn 36482/2004
Os-32812/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza
Žlendra, Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljubljana - Črnuče, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 25 v tretjem nadstropju,
s shrambo št. 25 v prvi kleti, Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljubljana - Črnuče, z identifikatorjem 24.E, vpisanih v podvložek št.
2367/24, k.o. Črnuče, dne 29. 3. 2005, pod
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opr. št. Dn 36482/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 1. 8. 1979,
sklenjene med prodajalcem GIP Obnova,
Titova 39, Ljubljana in kupcem Janezom
Žlendrom, Grasseljeva 10, Ljubljana, za stanovanje št. 25 v 3. nadstropju, stolpnica A-1,
soseska BS 111, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2006
Dn 3866/2004
Os-32814/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Envire Zehić, Praprotnikova 5, Ljubljana,
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 18, z identifikatorjem 18.E, vpisanem
v podvložek številka 2944/18, v katastrski
občini Stožice, dne 12. 10. 2006, pod opr.
št. Dn 3866/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe številka BS-3 8/78,
ki sta jo sklenila prodajalec Združeno gradbeno podjetje Giposs, Ljubljana, Dvoržakova 5, ki ga zastopa Staninvest Ljubljana,
Ljubljana, Kersnikova 6/IV, ki ga zastopa
glavni direktor Slavko Matičič in kupovalko
Ljudmilo Jaš, rojeno 12. 9. 1945, Hubadova
4, Ljubljana, za stanovanje številka 18, v
Reboljevi ulici 13, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2006
Dn 6918/2002
Os-33123/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Franceta Ivančiča, Bratovševa ploščad
31, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju v izmeri
40,35 m2, z identifikatorjem 1.E in pomožnem prostoru v izmeri 3,72 m2, z identifikatorjem 2.E, Bratovževa ploščad 31,
Ljubljana, vpisani v podvložek št. 1858/2, v
katastrski občini Ježica, dne 12. 10. 2006
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 341/76-02/5 z dne 30. 6.
1976, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, Taborska c. 13, kot
prodajalcem in Pavlo Uršič, Galjevica 29,
Ljubljana, kot kupovalko, za enosobno stanovanje št. 2/suteren, tip b, v stanovanjskem objektu Lamela - 31, Soseska BS-7,
ki stoji na parc. št. 1470, 1246, 1247, k.o.
Ježica,
– aneksa k pogodbi št. 341/76-02/5 z
dne 30. 6. 1976, z dne 4. 4. 1977, skle-
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njenim med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in Pavlo Uršič, za enosobno
stanovanje št. 2/suteren, v stanovanjskem
objektu Lamela - 31 v soseski BS-7, zgrajenem na zemljišču parc. št. 1470, 1246,
1247, k.o. Ježica,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 3.
1990, sklenjene med Pavlo Uršič, Bratovževa ploščad 31, Ljubljana, kot prodajalko in
Francetom Ivančičem, Ravne na Blokah 2,
Nova vas, kot kupcem, za enosobno stanovanje št. 2/suteren, v stanovanjskem objektu
Lamela 31 v soseski BS-7, zgrajenem na
zemljišču parcela št. 1470, 1246, 1247, k.o.
Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2006
Dn 8288/2006
Os-33706/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Seilnacht Ksenije
in Ernesta, Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 40 v 4. nadstropju, s shrambo
št. 40 v prvi kleti, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, z identifikatorjem 39.E vpisanem
v podvložek št. 2367/39, v katastrski občini Črnuče, dne 16. 10. 2006, pod opr. št.
Dn 8288/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 9. 8. 1979, sklenjene
med GIP Obnova, Ljubljana, Titova 39, kot
prodajalcem in Seilnacht Ernestom in Seilnacht Ksenijo, oba Ježa 26, Ljubljana, kot
kupcema, za stanovanje št. 40 v 4. nadstropju (sedaj vpisano v podvl. št. 2367/39,
k.o. Črnuče).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2006
Dn 28314/2004
Os-33708/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mateje Rek, Ramovševa ulica 57, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 66 in kletni
prostor št. 66, z identifikacijo 66.E, vpisanem
v vložek številka 2892/66, v katastrski občini Stožice, dne 11. 10. 2006, pod opr. št.
Dn 28314/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 370/72-02/05 z dne 21. 9.
1972, ki sta jo sklenila prodajalec Splošno
gradbeno podjetje Grosuplje, Taborska cesta 13, Grosuplje, ki ga zastopa gen. direktor
Alojz Nebec in kupovalka Vanda Cej, rojena
l. 1947, Teslova 24, Ljubljana, za garsonjero
št. 66 v XIII. nadstropju, neto 27 m2, v stavbi
na soseski BS-/ Bežigrad, Lamela 6, stoječe
na parc. št. 273, k.o. Stožice,
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– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 2.
1981, ki sta jo sklenila prodajalka Vanda
Cej, roj. 15. 5. 1947, Bratovševa ploščad 6,
Ljubljana in kupovaka Knez Dušanka, roj.
7. 2. 1960, Zg. Gameljne 5, Ljubljana, za
garsonjero v izmeri 27 m2, stanovanje št.
66, v stavbi na Bratovševi ploščadi 6, v XIII.
nadstropju,
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 4.
1984, ki sta jo sklenila prodajalka Knez Dušanka, roj. 7. 2. 1960 in kupovalka Jelka Solarović, roj. 18. 1. 1945, za garsonjero s površino 27 m2, v stavbi na Bratovševi ploščadi
6, v XIII. nadstropju, stanovanje št. 66.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2006
Dn 13885/2001
Os-33732/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jureta Janežiča, Rožna dolina, Cesta V/41b,
Ljubljana, ki ga zastopa Andrej Mihevc, Notranjska 38, Logatec, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje številka 5, v Brilejevi
ul. 4, v Ljubljani, z identifikatorjem 66.E,
vpisanem v podvložek številka 3036/73, v
katastrski občini Dravlje, dne 29. 9. 2006,
pod opr. št. Dn 13885/2001, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe z
dne 20. 1. 1983, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring,
Kersnikova 6, Ljubljana ter Zvonimirom in
Marinko Jakšič, Tacen 115/h, Ljubljana, za
stanovanje št. 5 v objektu B-15.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2006
Dn 9435/2005
Os-34552/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožefe Brede Kunaver, Preglov trg 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje številka 98, Preglov trg 13, Ljubljana, z identifikatorjem 233.E, vpisanem
v vložek številka 1592/212, katastrska občina Moste, dne 16. 10. 2006, pod opr.
št. Dn 9435/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, soinvestitorske pogodbe št. MS
4/5 355/83 z dne 12. 9. 1983, za stanovanje št. 98, v IX. nadstropju (sedaj vpisano
v podv. št. 1592/212, k.o. Moste) sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane,
Kersnikova 10, Ljubljana in Janezom Jančarjem ter Jančar Bredo, oba Celovška
85, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2006
Dn 14337/2006
Os-34857/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Kajti Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Boruta Kaniča, Groharjeva ul. 14, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
16, vpisanem v z.k. podvložek št. 2274/16,
k.o. Tabor, dne 13. 11. 2006, pod opr. št.
Dn 14337/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpotavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 9130-126/91 z dne 15. 1. 1992, o prodaji
stanovanja št. 16, v III. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Frankolovska 1,
parc. št. 1644/000, vl. št. 1376, k.o. Tabor,
sklenjene med Tovarno vozil in toplotne tehnike Boris Kidrič p.o. Maribor, Leningrajska
c. 27, kot prodajalcem in Elizabeto Kanič,
Frankolovska 1, Maribor, kot kupovalko in s
katero je prodajalec dovolil vpis lastninske
pravice na ime kupovalke za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 11. 2006
Dn 507/2005
Os-32793/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po
okrajni sodnici Urški Jazbar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Dajane Živec,
Pod Gričem 6, Nova Gorica, ki jo zastopa
odv. Maja Krašovec Orel iz Nove Gorice, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
s parc. št. 172/6, vpisani v vl. št. 242, k.o.
Rožna dolina, dvorišče v izmeri 456 m2 in
stanovanjsko stavbo v izmeri 217 m2, izdalo sklep opr. št. Dn 507/2005 z dne 23. 5.
2006, o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe, sklenjene med Samoupravno komunalno skupnostjo Občine Nova Gorica in Stanovanjsko zadrugo Rožna Dolina
II z dne 17. 10. 1995, OV št. 1604/85,
– pogodbe o razdelitvi skupnega premoženja, sklenjene med Robertom Bavconom
in Damjano Živec, overjeno pri notarki Evi
Lučovnik pod OV št. 2386/99 z dne 2. 7.
1999 in OV št. 2461/99 z dne 7. 7. 1999.
Vknjižba zgoraj navedene nepremičnine
se zahteva v korist Dajane Živec, Pod Gričem 6, Nova Gorica.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 11. 2006
Dn 2829/2006
Os-33471/06
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Ireni Šik-Zabukovec, v zemljiškoknjižni
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10B, Izola, ki jo zastopa odv. Tatjana Stojković Pavlovec iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Primorje d.d. Ajdovščina,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin
in vknjižbe lastninske pravice, dne 17. 10.
2006 sklenilo:
pri nepremičnini, vpisani v podvložek št.
2386/11, k.o. Izola, z oznako 11.E, v naravi
trisobno stanovanje v II. nadstropju, označeno s št. 10 in črko A, v izmeri 64,75 m2,
v svojo korist do celote, se začne postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pogodbe št. IV/03-4629-PA/DK, sklenjene dne
10. 8. 1972, med Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik Koper, kot prodajalcem, in
Slavkom ter Ondino Tonejc, kot kupcema in
pogovora o kupovini i prodaji, sklenjenega
dne 9. 6. 1983, med Slavkom in Ondino Tonejc, kot prodajalcema, ter Petrom, Persido
in Felicjo Mehora, kot kupci, OV št. 170/84
z dne 2. 2. 1984, ki sta se izgubili.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice do celote, in sicer
na podlagi pogodbe št. IV/03-4629-PA/DK,
sklenjene dne 10. 8. 1972, med Splošnim
gradbenim podjetjem Stavbenik Koper, kot
prodajalcem, in Slavkom ter Ondino Tonejc,
kot kupcema, Ugovora o kupovini i prodaji,
sklenjene dne 9. 6. 1983, med Slavkom in
Ondino Tonejc, kot prodajalcema, ter Petrom, Persido in Felicjo Mehora, kot kupci,
OV št. 170/84 z dne 2. 2. 1984, katerih
(slednjih) overjena izvirnika sta izgubljena, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
16. 4. 1993, med Petrom, Persio in Felicijo Mohora, kot prodajalci in Dejanom
Radočajem, kot kupcem, št. OV I 4410/93,
notarskega zapisa, sporazuma o obsegu
in višini deležev ter razdelitvi skupnega
premoženja zakoncev opr. št. SV 492/99,
sklenjenega med Dejanom Radočajem in
Lilijano Radočaj in pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
sklenjene dne 4. 9. 2006, med Primorjem
d.d. Ajdovščina in Lilijano Radočaj, št. OV
790/06 z dne 19. 7. 2006.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice da v 2 mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 10. 2006
Dn 3317/04
Os-34856/06
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom z dne 6. 11. 2006 uveden postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– prodajne pogodbe z dne 25. 11. 1993,
sklenjene med prodajalcema Ireno Ivančič,
EMŠO 0609950506126 in Aljošem Tošem,
EMŠO 280396271002 ter kupcem Unagradnja d.o.o., Osojnikova c. 3, Ptuj.
Pogodba se nanaša na nakup stanovanja št. 14/II, Volkmerjeva 5, Ptuj, stoječega
na parc. št. 588/1, pripisanega pri vl. št.
2998, k.o. Ptuj. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice v
korist predlagatelja postopka do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
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se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 4. 12. 2006
Dn 2916/2006
Os-34558/06
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Vita Koširja, Pot k Trojici 5, Vrhnika in Melite
Pucelj, Podgora 26, Stari Trg pri Ložu, ki ju
zastopa notar Peter Meze, Stara cesta 4A,
Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, menjalne pogodbe z dne 20. 1.
1995, sklenjene med Industrijo usnja Vrhnika p.o., Tržaška cesta 31, Vrhnika, kot prvopogodbeno stranko ter Mojco Simončič in
Blažem Simončičem z Vrhnike, Kopališka 1,
kot drugopogodbeno stranko, za nepremičnino, stanovanje št. 9 v izmeri 91,19 m2, v
I. nadstropju zgradbe na Vrhniki, Kopališka
1A, ki stoji na parc. št. 542, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Vita Koširja, roj. 1. 9. 1975, Pot k Trojici 5, Vrhnika in Melite Pucelj, roj. 3. 6. 1979,
Podgora 26, Stari Trg pri Ložu, na podlagi
te in nadaljnje pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 29. 11. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 525/2005
Os-34542/06
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi pod opr. št. P 525/2005, tožnika Salijaj Bajrama, Prapretno 49a, Hrastnik, zoper
toženko Bilynski Nadiyo, Barvinskih 14, Lviv,
Republika Ukrajina, v skladu z 82. členom
ZPP sklenilo:
Za začasno zastopnico tožene stranke
Bilynski Nadiye se postavi višja pravosodna
svetovalka Anita Bastl, stanujoča Savinjska
ul. 4, Šempeter. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v postopku, dokler
tožena stranka oziroma njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem ali dokler center
za socialno delo ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 11. 2006
II P 442/2006
Os-29596/06
Okrožno sodiče v Kranju, Zoisova 2,
Kranj, je na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v pravdni zadevi tožeče stranke
Blaža Malalana, Cankarjeva 3, Kranj, ki ga
zastopa odvetnica Ladi Voršič iz Kranja,
zoper toženo stranko Cludino Possi Malalan, katere prebivališče je neznano, zaradi
razveze zakonske zveze, postavilo toženi stranki Cludino Possi Malalan začasno
zastopnico, odvetnico Katarino Bradaško
iz Kranja. Začasna zastopnica bo toženo
stranko zastopala v postopku, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
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stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 10. 2006
P 114/2006
Os-34543/06
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Aleksandri Ukmar, v pravdni zadevi
tožeče stranke Bizjak Marije, Zalog 16, Postojna, ki jo zastopa odvetnica Vida Andrejašič iz Postojne, zoper toženo stranko Marinšek Janeza, prej Bukovje 17, Postojna, sedaj
neznanega bivališča, zaradi priznanja lastninske pravice (pcto 300.000 SIT), na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena ZPP, izven
naroka dne 16. 11. 2006 sklenilo:
1. toženi stranki Marinšek Janezu, prej
Bukovje 17, Postojna, sedaj neznanega
bivališča, postalvja začasnega zastopnika,
odvetnika Mirana Škrinjarja, Prešernova ulica 14, Ilirska Bistrica.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, vse dokler stranke
ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler
center za socialno delo ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Oglas se objavi tudi na sodni deski okrajnega sodišča.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 16. 11. 2006

Oklici dedičem
D 19/2006
Os-34559/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 27. 11. 2005
umrlem Mihajlov Milenku, roj. 3. 1. 1923,
upokojencu iz Nove Gorice, Cankarjeva ul.
42, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik je napravil oporoko, njegovi
zakoniti dediči pa niso znani. Po izjavi oporočne dedinje obstaja možnost, da bi imel
zapustnik zakonite dediče, živeli pa naj bi
na območju Republike Srbije.
Glede na navedeno in v skladu z določbo 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne zakonite dediče
po pokojnem, da se v roku enega leta od
objave tega oklica priglasijo tukajšnjemu
sodišču, sicer bo sodišče o zapuščini odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 11. 2006

Oklici pogrešanih
N 6/2006
Os-35837/06
Kos Jožefa, roj. Pintar, hči Antona in Ivane Pintar, roj. 17. 3. 1933 v Babnem polju,
je pogrešana.
Skrbništvo za poseben primer bo za pogrešano opravljala Marija Pesek, Notranjska
59, Cerknica.
Sodišče poziva pogrešano, da se oglasi
in tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da
to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica z opozorilom, da bo po poteku
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 8. 12. 2006
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N 24/2005
Os-33734/06
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Ireni Renier, v nepravdni zadevi predlagatelja Marka Žarna, Mencingerjeva 12, Krško,
ki ga zastopa pooblaščenec Iztok Starc iz
Krškega, zoper nasprotnega udeleženca Johana Simončiča, nazadnje stanujočega na
809 Elmont Road, New York, 11003 USA, po
skrbniku za posebni primer Centru za socialno delo Krško, zaradi predloga razglasitve
za mrtvega, izven naroka dne 22. 11. 2006,
podaja naslednji oklic:
Johan Simončič, roj. 7. 12. 1897 v Leskovcu pri Krškem, nazadnje stanujoč 809
Elmont Road, New York, 11003 USA, je
pogrešan od leta 1980.
Pogrešani Johan Simončič se poziva, da
se v 3 mesecih po objavi tega oklica oglasi
sodišču, prav tako pa se pozivajo vsi, ki kaj
vedo o njegovem življenju, da to sporočijo
sodišču v 3 mesecih po objavi tega oklica in
oklica na oglasni deski sodišča.

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 12652/2006
Rg-33895/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Vrančič in
družbenik proizvodnja, trgovina in storitve
k.d., Ljubljana, Tominškova ulica 76, objavlja sklep:
družba Vrančič in družbenik pro
izvodnja, trgovina in storitve k.d., Ljubljana, Tominškova ulica 76, reg. št. vl.
1/12883/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 6. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Košir Mirjam, Fabianijeva
13, Ljubljana in Vrančič Davor, Tominškova 76, Ljubljana, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
27. 11. 2006
Srg 13091/2006
Rg-34861/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Timi, Kamin
& Co. k.d., Kamnik, Šutna 15, v zvezi s predlogom za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
objavlja sklep:
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Kolikor se v odrejenem 3-mesečnem
roku na oklic pogrešani ne bo oglasil in
tudi ne bo drugih obvestil, ki bi izkazovale, da je pogrešani še živ, bo sodišče po
poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 22. 11. 2006

Sodni preizkus menjalnega
razmerja
Ng 64/2006
Os-35683/06
Okrožno sodišče v Ljubljani obvešča,
da pod opr. št. Ng 64/2006 vodi nepravdni
postopek za določitev primerne odpravnine
izključenim manjšinskim delničarjem družbe Lajovic tuba embalaža d.d., Verovškova
66, Ljubljana, zaradi njihove izključitve iz

družba Timi, Kamin & Co. Trgovina in
storitve k.d., Šutna 15, Kamnik, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kamin Marija, Mavčiče,
Podreča 11 in Kokalj Franc, Pod vrbami 5,
Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 4. 12. 2006
Srg 12102/2006
Rg-34862/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Eltan-Koprivc in
družbeniki podjetje za vzdrževanje, popravila in storitve, d.n.o. Ljubljana, Ziherlova 4,
objavlja sklep:
družba Eltan-Koprivc in družbeniki podjetje za vzdrževanje, popravila in
storitve, d.n.o. Ljubljana, Ziherlova 4, reg.
št. vl. 1/17382/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 18. 10.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Koprivc Ivan in Setnikar Bernarda, oba Ziherlova 4, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-

družbe s strani glavnega delničarja Impact
international RTY Ltd, 78 Victoria street,
Smithfield, NSW 2164, Australia. Predlog
za sodni preizkus denarne odpravnine so
vložili delničarji Redžifa Delič, Zora Delič, Dušica Mijucič, Jože Oven, Zorka Vunjak, Mira Bilbija in Enes Ezić. Delničarji
omenjene družbe, ki so imeli statuts njenih
delničarjev na dan 15. 6. 2006 pa vse do
dneva vložitve predloga za sodni preizkus
denarne odpravnine, lahko v enem mesecu
od dneva objave tega obvestila v Uradnem
listu RS, vložijo svoje predloge za sodni
preizkus denarne odpravnine. Po poteku
tega roka pa predlogi za sodni preizkus
denarne odpravnine, ki jo je ponudil navedeni glavni delničar, po 388/II členu v zvezi
s 607/III členom Zakona o gospodarskih
družbah ne bodo več dovoljeni.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 8. 12. 2006

dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2006
Srg 12765/2006
Rg-34863/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodiščne na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Zam trgovsko in posredniško podjetje, Kočevje
d.o.o., Breg 27, Stara Cerkev, ki jo zastopa
notarka Nina Češarek iz Kočevja, Trg zbora
odposlancev 66, objavlja sklep:
družba Zam trgovsko in posredniško
podjetje, Kočevje d.o.o., Breg 27, Stara
Cerkev, reg. št. vl. 1/11269/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družabnika
z dne 14. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Zajc Marjan, Breg 27, Stara
Cerkev, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2006
Srg 12208/2006
Rg-35038/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Tris A. informacijski sistemi d.o.o. Ljubljana, Cesta na Brdo
109, ki jo zastopa notar Andrej Škrk iz Ljubljane, objavlja sklep:
Tris A. informacijski sistemi d.o.o.
Ljubljana, Cesta na Brdo 109, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 25. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabnik je SRC.SI sistemske integracije d.o.o. Ljubljana, Tržaška 116, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2006
Srg 1087/2006
Rg-34560/06
Družba Euro Ligno Proizvodnja in trgovina d.o.o., Soča 24a, Soča, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. vložka 1-4146-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 16. 11. 2006.
Ustanovitelj družbe je Marco Ternovec,
Parochiestraat 92, Denderleeuw, Belgija, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja, 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 1. 12. 2006
Srg 693/2006
Rg-34079/06
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Izgrad gradbena
dela d.o.o., Novo mesto, Ljubljanska c. 51,
objavlja sklep:
družba Izgrad gradbena dela d.o.o.,
Novo mesto, Ljubljanska c. 51, vpisana
na reg. vl. št. 1-4397/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Idriz Džankić, Živinice,
Pasci, Senad Salkić, Zavidovići, Perovići,
Alija Džankić, Živinice, Svojat in Smajl Redžić, Teslić, Osivca, 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 v celoti prenese na družbenike, v sorazmerju z vloženimi deleži, in sicer vsakemu
525.000 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
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Preklici
Štampiljke preklicujejo
AMD Ptuj, Cvetkov trg 4, Ptuj, štampiljko
z napisom Avto moto zveza Slovenije AMZ
AMD Ptuj,št 1. gnp-245706

Priglasitvene liste preklicujejo
Inter Aktiva d.o.o., Devova ulica
5, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
056917/5281/01-37/2001, izdano dne 23. 7.
2001. gnq-245730

Potne listine preklicujejo
Alidžanović Damir, Zgornje Bitnje 123A,
Žabnica, potni list, št. P00107007, izdala UE
Kranj. gno-245807
Baćac Mirko, Južna cesta 100A, Izola
– Isola d'Istria, potni list, št. P00024565,
izdala UE Ljubljana. gnh-245814
Bratož Andrej, Cvetna pot 11, Piran
– Pirano, maloobmejno prepustnico,
št. AH 000101081. gnw-245574
Bratož Andrej, Cvetna pot 11, Piran
– Pirano, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000204363. gnv-245575
Ćorić Nedžad, Mariborska cesta 028,
Celje, potni list, št. P00931996, izdala UE
Celje. gnb-245795
Femić Marko, Zelenica 010, Tržič,
potni list, št. P00772669, izdala UE Tržič.
gnh-245689
Grahek Igor, Šolska ulica 015, Novo
mesto, potni list, št. P00333084, izdala UE
Novo mesto. gnp-245806
Grm Katja, Mladinska ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00737331, izdala
UE Ljubljana. gnn-245808
Horvat Branko, Ulica Prekmurske čete
140, Črenšovci, maloobmejno prepustnico,
št. AH 000007756. gnm-245609
Hren Aleksandra, Petruškova pot 001A,
Kamnik, potni list, št. P00484884, izdala UE
Kamnik. gnj-245812
Hren Luka, Petruškova pot 001A,
Kamnik, potni list, št. PB0007457, izdala
UE Kamnik. gnl-245810
Hren Marko, Petruškova pot 001A,
Kamnik, potni list, št. P00366032, izdala UE
Kamnik. gni-245813
Hren Žiga, Petruškova pot 001A, Kamnik,
potni list, št. PB0007458, izdala UE Kamnik.
gnm-245809
Ivekovič Sergej, Spodnja Kostrivnica 032,
Podplat, potni list, št. P00375116, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnj-245687
Jašarov Matija, Ljubljanska cesta 018C,
Celje, potni list, št. P00670269, izdala UE
Celje. gnk-245686
Kapus Peter, Rodine 020, Žirovnica, potni
list, št. P00710445, izdala UE Jesenice.
gnk-245811
Karakaš
Mirko,
Hrastovica
032,
Mokronog, potni list, št. P00109091, izdala
UE Trebnje. gnq-245805
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Leber Maja, Zgornja Hajdina 159,
Hajdina, potni list, št. P00421369, izdala
UE Ptuj. gns-245803
Maksut Denis, Nanoška ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00687084, izdala
UE Ljubljana. gnu-245801
Ostojić Mira, Hrušica 067, Hrušica, potni
list, št. P00741458, izdala UE Jesenice.
gnw-245799
Pangerl Franc, Lahovna 011, Celje,
potni list, št. P01115314, izdala UE Celje.
gnl-245685
Podgorelec Lea, Privoz 006, Ljubljana,
potni list, št. P00300299, izdala UE
Ljubljana. gnz-245796
Pretnar Primož, Pipanova cesta 094,
Šenčur, potni list, št. P00449383, izdala UE
Kranj. gnb-245695
Rakipov Sabina, Škerjančeva ulica 006,
Ljubljana, potni list, št. P00003160, izdala
UE Ljubljana. gnc-245794
Ramšak Janez, Lokovica 063, Šoštanj,
potni list, št. P00250238, izdala UE Velenje.
gni-245688
Sajdak Robert, Škrjančevo 047,
Radomlje, potni list, št. P01062458, izdala
UE Domžale. gnf-245691
Sajdak Slavica, Škrjančevo 047,
Radomlje, potni list, št. P00312320, izdala
UE Ljubljana. gnd-245693
Sajdak Tomislav, Škrjančevo 047,
Radomlje, potni list, št. P00069534, izdala
UE Ljubljana. gng-245690
Salobir Janez, Kuštrinova ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. P00348072, izdala
UE Ljubljana. gne-245692
Slijepčević Igor, Hrušica 067, Hrušica,
potni list, št. P01096822, izdala UE Jesenice.
gny-245797
Slijepčević Ljubiša, Hrušica 067,
Hrušica, potni list, št. P00741455, izdala
UE Jesenice. gnv-245800
Slijepčević Tanja, Hrušica 067, Hrušica,
potni list, št. P00741459, izdala UE Jesenice.
gnx-245798
Soltar Teja, Fram 078A, Fram, potni
list, št. P00205127, izdala UE Maribor.
gnt-245802
Šurbek Dejan, Stanovsko 068, Poljčane,
potni list, št. P01102451, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnr-245804
Tršan Peter, Trstenik 036A, Golnik,
potni list, št. P00367426, izdala UE Kranj.
gnc-245694

Osebne izkaznice preklicujejo
Anđić Anto, Nanoška ulica 16M,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001365154.
gnq-245655
Baraga Jakob, Dane 34, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000350596.
gny-245722
Bevc Ana Draga, Mucherjeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000802965.
gnt-245652
Blatnik Urška, Dunajska cesta 427,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000381273.
gnq-245630
Bokan Boris, Skakovci 23, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000905997.
gnj-245537
Brinovšek Danijel, Lepa Njiva 39,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 000266036.
gnb-245724
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Cilenšek Vida, Nasipna ulica 120,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000080332.
gni-245563
Crnčec, Vevška cesta 39, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000298423.
gnc-245619
Crnkovič Uroš, Frankopanska ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000306422.
gnz-245621
Černe Zofija, Vodnikova cesta 122,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000066708.
gno-245657
Černelič Ivana, Šarhova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000082924.
gno-245632
Čok Matjaž, Plavje 6, Koper – Capodistria,
osebno
izkaznico,
št.
001693932.
gnd-245593
Ćatović Avdo, Litostroijska cesta 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000708944.
gni-245638
Dolničar Jaki, Tržaška cesta 344,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001539745.
gnh-245664
Dragaš Polonca, Rožanska ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000476722.
gny-245622
Drame Andrej, Arja vas 50/a, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001415389.
gny-245547
Druzovič Štefanija, Kratka ulica 3,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001546352.
gnj-245612
Emerson Erik, Frankolovska ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001907985.
gnl-245560
Fajs Sandi, Sv. Florijan 112, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001600122.
gnl-245610
Ferligoj Laura, Grudnova ulica 7, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000501598.
gnb-245570
Furjan Marjan, Tovarniška ulica 22,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000298382. gnp-245535
Gabršček Gorazd, Idrija pri bači 43/b,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001632865.
gns-245578
Gašparovič Maja, Pot v Boršt 19, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 000963106.
gnr-245604
Godejša Melita, Žerovnica 45, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000008534.
gnz-245721
Grbec Petra, Rožna ulica 8, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001385877.
gnh-245589
Grešak Janja, Ulica Hermana Potočnika
17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001938158. gnr-245629
Hadžić Hasib, Podlubnik 162, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001663519.
gnp-245531
Hašimi Anton, Majeričeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001831288.
gnh-245564
Hašimi Šeherzade, Majeričeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001831278.
gng-245565
Horvat Suzana, Poljska pot 9/a,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001756065.
gng-245540
Hribar Štefanija, Krmelj 70/a, Krmelj,
osebno
izkaznico,
št.
000199775.
gny-245747
Hrovat Roman, Berčičeva ulica 6/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001586667.
gnt-245627
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Hrušovar Anton, Mikote 6, Krško, osebno
izkaznico, št. 000216933. gnv-245550
Jančič Franci, Mivka 32, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000423008.
gny-245647
Janežič Frančiška, Trnovska ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001488867.
gnn-245658
Janežič Slavka, Obala 123, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000191400.
gnz-245571
Jenstrle Mirjana, Podbrdo 20, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
002000298.
gnu-245576
Jernejšek Tina, Preglov trg 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001329018.
gnh-245614
Jug Sašo, Levstikova ulica 10, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001764131.
gnm-245534
Jurečič Matjaž, Podbočje 81, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
000378876.
gnw-245549
Jurgec Jože, Štrekljeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000471130.
gnc-245644
Kac Marija, Čargova ulica 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001475140.
gnu-245626
Katič Vesna, Kajuhova ulica 17,
Krško, osebno izkaznico, št. 001637725.
gnu-245551
Kerčmar Štefan, Sebeborci 48/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000789895.
gni-245538
Kobe Jožefa, Zoletova ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000430648.
gnp-245656
Kocbek
Robert,
Strossmayerjeva
ulica 15, Maribor, osebno izkaznico, št.
001963672. gnp-245556
Koder Boštjan, Gvajčeva ulica 28,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000473106.
gno-245557
Koncilja Frančišek, Partizanska ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000404942.
gnf-245616
Košir Marta, Stranska vas 11/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001104888.
gnw-245649
Kotnik Igor, Vrazova ulica 58, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001188467.
gnn-245558
Kozlevčar Ljubica, Pot na Labar 7/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000286793.
gnj-245662
Kralj Darja, Nusdorferjeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000651976.
gne-245617
Kramberger Mario, Lendavska ulica
15, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001360985. gnc-245544
Križman Jožef, Adamičeva cesta 3/a,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000107959.
gns-245603
Kromar Majda, Borsetova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001176754.
gnb-245620
Kršić Ristana, Radvanjska cesta 61,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000202594.
gnf-245566
Kutić Aleks, Vojkovo nabrežje 37,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001834278. gng-245590
Lampič Roman, Trg 9. maja 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001783307.
gnf-245641
Lipužič Panitz France, Imenje 3, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000705134.
gng-245740

Ločniškar Tilen, Rimska cesta 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001073313.
gnh-245639
Ložar Alojzij, Taborska cesta 12/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000224176.
gnm-245634
Majcen Franjo, Brunšvik 37, Rače,
osebno
izkaznico,
št.
001481150.
gnt-245677
Maselj Katja, Hrastje 113, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001983873. gnw-245599
Mašić Sulejman, Spodnja Senica 16/b,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000475362.
gnn-245758
Matković Maja, Blasov breg 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001756106.
gns-245628
Mehle Terezija, Tržaška cesta 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000150902.
gnl-245635
Menič Tina, Puhova ulica 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000113372.
gnm-245659
Mesarič Tatjana, Mali Bakovci 85, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001976950.
gnk-245536
Miholič Vera, Podgradje 21, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001023873.
gnn-245533
Mohorič Darijan, Kajuhova ulica 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001048835.
gnu-245601
Muhič Štefka, Cesta 24. junija 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000612408.
gnv-245625
Munh Jernej, Ulica Stanka Bloudka 28,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001330472.
gnq-245605
Obrez Tina, Rojčeva ulica 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001768753.
gnv-245650
Ocepek Marija, Polje 27, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000329722.
gnd-245568
Olip Boris, Veliki breg 23, Mojstrana,
osebno
izkaznico,
št.
000089136.
gno-245732
Omahen Gregor, Hrastje pri Grosupljem
7/a, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000174624. gnt-245602
Ostrožnik Tadej, Studence 67, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001158689.
gnz-245546
Pahulje Ivan, Mahovnik 36, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000682891.
gnt-245727
Pelc Marija, Ljutomerska cesta 35,
Radenci, osebno izkaznico, št. 000262376.
gno-245532
Perko Tomaž, Tržaška cesta 109,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000244995.
gng-245640
Petek Andreja, Žvab 14, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001691509. gnc-245569
Petrič Meta, Pot na Fužine 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001014154.
gns-245653
Podkoritnik Mojca, Kvedrova cesta 37,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 002052252.
gnr-245529
Pogačnik Milan, Kladezna ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002026944.
gnl-245660
Pretnar Matija, Na brežini 23, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001820024.
gnz-245646
Prigar Matjaž, Pot k Savi 41, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001662771.
gnn-245633
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Primec Patricija, Krasna 15, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 002018127.
gne-245567
Ravas Laura, Partizanska cesta
45, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
002000310. gno-245607
Ravnjak Igor, Kardeljev trg 3, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000522512.
gnx-245723
Raztresen Matic, Hafnerjevo naselje
48, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001464547. gnp-245606
Regovc Pungeršek Vera, Britof 221/g,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001089330.
gnv-245600
Rosandič Zvonka, Razlagova ulica 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001212885.
gnk-245561
Sagadin Dejan, Smoletova ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001168318.
gnj-245562
Sakovič Petra, Vučja Gomila 74, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001462339.
gnh-245539
Salkić Fatima, Kolonija 1. maja 23,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001655674.
gny-245597
Slak janez, Verovškova ulica 44/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001816771.
gnb-245645
Slavic Danijela, Na kmani 2/b, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
001684548.
gnb-245545
Sodnik Avguštin, Gmajnica 9, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000551961.
gnp-245731
Stojanović Zoran, Knezova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000186796.
gnd-245643
Stucin Janez, Slovenska cesta 9/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001366863.
gne-245642
Šarkanj Stanislav, Sotina 102, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001596458.
gnf-245541
Šenveter Barbara, Sladki Vrh 11, Sladki
Vrh, osebno izkaznico, št. 000686478.
gnm-245709
Šiftar Košmrlj Ingrid, Lendavska ulica
19, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000155516. gnd-245543
Šketa Mitja Franc, Gorjančeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000484826.
gnx-245623
Škof Jožef, Gregorčičeva ulica 25, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000710418.
gny-245572
Tomažič Aleš, Tischlerjeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001720225.
gnm-245759
Topalović Adnan, Cimpermanova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001927317.
gnw-245624
Trojer Luka, Podbrdo 6/a, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 000752726. gnt-245577
Ulaga Tosca, Ilirska ulica 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001440850.
gnj-245637
Veselič Daniel, Kajuhova ulica 1,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001173135.
gni-245613
Vešligaj Dušan, Mariborska cesta 80,
Celje, osebno izkaznico, št. 001546337.
gnx-245598
Vida Anica, Zavoda 39, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
000296317.
gnu-245526
Virant Urška, Levstikova ulica 5, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 001639141.
gnq-245530
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Zorko Nataša, Novi log 14, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
001183255.
gnq-245555

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ališič
Jasmina,
Dežmanova
4,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1510024, reg. št. 28119, izdala UE
Radovljica. gng-245815
Avdič
Derviša,
Finžgarjeva
11,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1860324, reg. št. 29569, izdala UE
Radovljica. gnv-245525
Barga Jakob, Dane 23, Cerknica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 003090574, reg. št. 8090, izdala UE
Cerknica. gni-245738
Bejtović
Kenan,
Bakovnik
5/b, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1487069, reg. št. 22909, izdala UE
Kamnik. gnl-245735
Berginc Edvin, Koseč 1, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1206272,
izdala UE Tolmin. gnd-245743
Bukovac Marija, Ulica 1. maja 2,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1775071, reg. št. 6210, izdala UE
Metlika. gnf-245741
Ček Tomi, Dobrava 19, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 00044162, reg. št. 9629, izdala UE
Izola. gnx-245548
Čelig Vinko, Zg. Hajdina 133/b, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 2192063, izdala UE Ptuj. gnz-245696
Čučnik
Andrej,
Breznica
28/a,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001713700, izdala UE Jesenice.
gnt-245552
Čurković Zlatibor, Gasilska cesta 4,
Ljubečna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001892628, reg. št. 24142, izdala UE
Celje. gnp-245581
Ćatović Avdo, Litostrojska cesta 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001988427, reg. št. 88749, izdala UE
Ljubljana. gnf-245766
Debelak Slavica, Plavje 23, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2122071, izdala UE Koper.
gne-245592
Dovč Mihael, Trške njive 47, Žužemberk,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 000394344, izdala UE Novo mesto.
gnr-245754
Dragojević Slavica, Ulica Tuga Vidmarja
2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1624451, reg. št. 14686, izdala UE
Kranj. gnx-245748
Fuchs Darja, Spodnja Bela 15, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1673289, reg. št. 29052, izdala UE
Kranj. gnw-245749
Gligorić Damjan, Vrazova ulica 48,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000872375, reg. št. 105205, izdala UE
Maribor. gnc-245719
Godejša Melita, Žerovnica 45, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1008114,
reg. št. 9274. gnk-245736
Grbec Petra, Rožna ulica 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1647017,
izdala UE Postojna. gnj-245587
Grebenšek Aleksander, Carpacciov trg
5, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
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kat. ABGH, št. SI 000063112s, reg. št.
49603, izdala UE Koper. gnl-245785
Hamler Tomaž, Črešnjevci 76/a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1606899, reg. št. 14086, izdala UE
Gornja Radgona. gnp-245756
Hrovat Roman, Berčičeva ulica 6/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2092430, reg. št. 115083, izdala UE
Ljubljana. gng-245765
Imamović Denis, Levčeva ulica 7/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2087484, reg. št. 247007, izdala UE
Ljubljana. gni-245763
Jamnik Mihael, Cesta ob barju 86,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 1614856, reg. št. 184980, izdala UE
Ljubljana. gnm-245784
Jančič Franci, Mivka 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1594402, reg. št. 147478, izdala UE
Ljubljana. gnq-245780
Janežič Slavka, Obala 123, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 45296, reg. št. 12768, izdala UE Piran.
gnx-245573
Kadunc Mihael, Črtomirova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1992934, reg. št. 22755, izdala UE
Ljubljana. gnw-245774
Kajtna Simon, Savska cesta 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001371174, reg. št. 233585, izdala UE
Ljubljana. gnj-245762
Kebe Mihael, Puhova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2116979, reg. št. 270722, izdala UE
Ljubljana. gnu-245776
Kmet Karmen, Trdinova cesta 8,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1699976, reg. št. 24749, izdala UE
Grosuplje. gno-245782
Kobe Jožefa, Zoletova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1943723, reg. št. 114932, izdala UE
Ljubljana. gnz-245771
Kocjančič Anamarija, Spodnje Škofije
16, Škofije, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 762122, izdala UE Koper. gnc-245594
Košir Marta, Stranska vas 11/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1718843, reg. št. 138540, izdala UE
Ljubljana. gnb-245770
Košnjek Borut, Kapusova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137739, reg. št. 155676, izdala UE
Ljubljana. gnp-245781
Koštomaj Aleš, Slomškov trg 7,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001888710, reg. št. 50383, izdala UE
Celje. gnr-245579
Krajnc Milica, Majcigerjeva ulica 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000167086, reg. št. 64453, izdala UE
Maribor. gng-245715
Krajnc
Mitja,
Drožanje
15/a,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002235444, reg. št. 22811, izdala UE
Krško. gnu-245726
Krč Katarina, Lavričeva ulica 6/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1994224, reg. št. 196996, izdala UE
Ljubljana. gnn-245783
Kuzma Matjaž, Cankarjeva 1, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10135, izdala UE Črnomelj. gno-245707
Lampič Roman, Trg 9. maja 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2081949, reg. št. 82161, izdala UE
Ljubljana. gnr-245779
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Lebar Igor, Lipovci 59, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1661881, izdala UE Murska Sobota.
gnc-245744
Lebar Stanko, Dolnja Bistrica 34/a,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 001803826, izdala UE
Lendava. gnn-245608
Lušin Vojmir, Vojkovo nabrežje 8, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. SI 000039200, izdala UE Koper.
gnz-245596
Majer Peter, Brezje pri Podplatu
7/a, Podplat, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1923050, reg. št. 14453, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnm-245734
Maltarski Rok, Ulica Šercerjeve brigade
9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001874651, reg. št.
116733, izdala UE Maribor. gnh-245714
Maselj Mateja, Hrastje 114, Kranj,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001392349, reg. št. 42447, izdala UE
Kranj. gnv-245750
Matković Maja, Blasov breg 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1719375, reg. št. 230633, izdala UE
Ljubljana. gnd-245768
Mavec Nejc, Vrhpolje pri Kamniku 95,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001954700, reg. št. 22479, izdala UE
Kamnik. gnv-245725
Mencej Rok, Zemljemerska ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1351103, reg. št. 153404, izdala UE
Ljubljana. gnh-245764
Mihajlov Goran, Pohorska cesta 5,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 3030770, reg. št. 120024, izdala UE
Slovenske Konjice. gnk-245711
Mramor Bernarda, Petelinjek pri Ločah 7,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 467734, reg. št. 2253, izdala UE
Slovenske Konjice. gnl-245710
Pahulje Ivan, Mahovnik 36, Kočevje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCGH,
št. S 001386147, reg. št. 6225, izdala UE
Kočevje. gnq-245755
Pavlinek Miroslav, Dalmatinska ulica
4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001290829, reg. št. 108493, izdala UE
Maribor. gni-245713
Pečnik Breda, Skaletova ulica 16,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002019786, reg. št. 29640, izdala UE
Celje. gno-245582
Perić Gabrijela, Ulica herojev Mašere
Spasiča 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1331572, reg. št. 116756, izdala
UE Maribor. gnd-245793
Petrović Raša, Jakčeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001250101, reg. št. 187901, izdala UE
Ljubljana. gno-245757
Plevčak Tomaž, Leskovec 18/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001888734, reg. št. 41466, izdala UE
Celje. gnn-245583
Počkaj Vladimir, Veliko Ubeljsko 30,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002053798, reg. št. 6871, izdala UE
Postojna. gni-245588
Podkoritnik Mojca, Kvedrova cesta 37,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001391783, reg. št. 8587, izdala UE
Laško. gns-245528
Pojbič Marijan, Sladki vrh 53/a, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 001014849, izdala UE Pesnica.
gnk-245611
Praviček Mladen, Zgornja Korena 20/a,
Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 001221418, reg. št. 99854,
izdala UE Maribor. gnb-245720
Pretnar Matija, Na Brežini 23B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1866800, reg. št. 263848, izdala UE
Ljubljana. gns-245778
Puc Matjaž, Vodnikova cesta 126,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002146011, reg. št. 141146, izdala UE
Ljubljana. gne-245767
Rantaša Boris, Kolodvorska ulica 7,
Veržej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1856003, reg. št. 9756, izdala UE
Ljutomer. gns-245678
Repar Mitja, Cesta na Ostrožno 83,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCH,
št. S 001186348, reg. št. 38077, izdala UE
Celje. gnk-245586
Sagadin
Stanislav,
Morje
49/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001492471, reg. št. 57241, izdala UE
Maribor. gne-245717
Sarić Radenko, Sv. Anton, Boškarji 5,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003014942, izdala UE
Koper. gnb-245595
Simić Dragan, Drča 12, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1174560, izdala
UE Novo mesto. gns-245753
Slak Janez, Verovškova ulica 44/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2144036, reg. št. 27102, izdala UE
Ljubljana. gnv-245775
Sodja Maja, Gorenjska 31/b, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 900726,
reg. št. 14390, izdala UE Radovljica.
gnv-245700
Sodnik Avguštin, Gmajnica 9, Kamnik,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 000225160, reg. št. 6918, izdala UE
Kamnik. gns-245553
Sopelšek
Darko,
Bukovska
vas
30/b, Šentjanž pri Dravogradu, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 1811046,
izdala UE Dravograd. gnr-245554
Stanko
Matjaž,
Šentiljska
cesta
41/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 1740198, izdala
UE Pesnica. gnn-245708
Šarić Emir, Koroška cesta 105/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001693100, reg. št. 91960, izdala UE
Maribor. gnd-245718
Šenk Janez, Jezerska cesta 86/c,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 271315, reg. št. 5157, izdala UE Kranj.
gnu-245751
Šiftar Boštjan, Petanjci 100/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1255816, izdala UE Murska Sobota.
gnz-245746
Štefanič Jernej, Kraigherjeva ulica 32,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001404273, reg. št. 33998, izdala UE
Celje. gnq-245580
Temlin Ludvik, Stanjevci 14, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 2042866, izdala UE Murska Sobota.
gnb-245745
Teržan
Barbara,
Javornik
27,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001686277, reg. št. 50696, izdala UE
Celje. gnl-245585

Vidaković Milorad, Kajuhova ulica
42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001829181, reg. št.
97324, izdala UE Ljubljana. gnl-245760
Vidrih
Aleksander,
Željne
33,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000406362, reg. št. 10160, izdala UE
Kočevje. gnt-245527
Vodnik Anica, Ulica Janeza Puharja
10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 807463, reg. št. 18316, izdala UE
Kranj. gnt-245752
Vogrinec
Silva,
Vosek
15/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001690144, reg. št. 86804,
izdala UE Maribor. gnf-245716
Volmajer Miroslav, Vrbnje 33, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S536716, reg. št. 6413, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnb-245524
Vukanović Tomaž, Borštnikova ulica
71, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h B,BE,C,CE,G,H, št. S 002044379,
reg. št. 119783, izdala UE Maribor.
gnj-245712
Zabukovec Žnidaršič Jerneja, Cesta
4. maja 70/a, Cerknica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1156357, reg. št. 8415,
izdala UE Cerknica. gnj-245737
Žmuc Janko, Ulica Malči Beličeve 95,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 3119253, reg. št. 48480, izdala UE
Ljubljana. gnc-245769

Zavarovalne police preklicujejo
Pondelak Jože, Olimje 66, Podčetrtek,
zavarovalno
polico,
št.
01106820,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnv-245675
Srojanovič Dragan, Šmarska cesta 15,
Škofljica, zavarovalno polico, št. 905601.
gnd-245518

Spričevala preklicujejo
Ačko Gregor, Kovača vas 46, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole, izdano leta 2000.
m-1498
Ambrož Zdenka, Jurančičeva 7,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole v Mariboru, izdano leta
1972. m-1493
Areh Miha, Ulica Veljka Vlahoviča 37,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano
leta 1999/2000. m-1500
Arnuš Peter, Destrnik 44B, Destrnik,
indeks, št. 93496129, Fakulteta za
strojništvo. m-1495
Barbič Jože, Senčna vas 13, Mežica,
diplomo Vekš Maribor, št. 1/3790 z dne
15. 3. 1977. m-1487
Baša Anton, Dolnji Zemon 12, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1 do 3. letnika Srednje
šole Veno Pilon Ajdovščina – KV zidar.
gnz-245521
Belec Bojan, Miklošičeva 7, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole Murska Sobota,
št. 25892, izdano leta 1981. gnc-245519
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Borić Samed, Fužine 2, Kamnik,
spričevalo 3. letnika Izobraževalnega
centra Cene Štupar – pomočnik elektrikarja.
gnr-245679
Brsan Darija, Hrastje 12, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnq-245680
Burjan Diana, Hajdoše 52 A, Hajdina,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
MB, izdano leta 1998. m-1484
Ciz Davorin, Cankova 72, Cankova,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2004.
gnc-245819
Dragar Ivanka, Križevska vas 8,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Moravče, izdano leta 1988. gnk-245786
Jenko Barbara, Sp.Izlake 15, Izlake,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1994. gny-245822
Jeranko Lilijana, Čopova ulica 15,
Maribor, diplomo VEKŠ Maribor, št. 6974
izdana 11. 9. 1984. m-1486
Kogovšek Mihael, Ul. Emila Adamiča
47, Dobrova, spričevalo o zaključnem
izpitu SGSK – slikopleskar. gny-245522
Lopič Benjamin, Areška cesta 22, Ruše,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Maribor,
izdano leta 2006. m-1496
Meško Mitja, Stanovno 17, Ivanjkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne
kovinarske šole Ptuj, izdano leta 1993.
m-1499
Ocepek Aljaž, Kolomban 15, Koper –
Capodistria, indeks, št. 22049430, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnd-245772
Poznanović Nataša, Zarnikova ulica
4, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gnm-245584
Rajković Dragana, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2005. gnp-245681
Ravnikar Tjaša, Gregorčičeva ulica
5, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani,
izdano leta 2002 in 2003. gnh-245789
Resinovič Robert, Rozmanova ulica
26, Kočevje, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega centra Novo mesto
– avtomehanik, izdano leta 1999.
gnm-245684
Rus Karin, Šmartinska cesta 220/b,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2006. gns-245728
Šerbinek Marjan, Ročica 46, Jakobski
Dol, spričevalo 1.,2. in 3. letnika Lesarske
šole Maribor, izdano leta 2004. m-1491
Velić Tofik, Selo Gorice, Sanski most,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1985. gnm-245559
Vogler Jan, Ulica Jana Husa 7, Ljubljana,
indeks, št. 41060291, Medicinska fakulteta v
Ljubljani leto izdaje 2006. gnk-245636
Vrečer Tatjana, Rečica ob Paki 56,
Šmartno ob Paki, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Borisa Kidriča Celje
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– tekstilno obrtni konfekcionar, izdano
leta 1984, izdano na ime Glušič Tajana.
gno-245682

Ostale listine preklicujejo
Antauer Marija, Lendavska 19, Murska
Sobota, 4 delnice CAVT Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod št. 847.
gnf-245816
Bajc Žiga, Lovska ulica 39, Maribor,
preklic delovne knjižice št. 24262, izdane
leta 2004 v MB. m-1490
Berločnik Rafko, Ložnica 9/a, Velenje,
3. delnice KRS Velenje, št. 021283,
021284 in 021285. gnw-245824
Borovič Matjaž, Na gmajno 1, Miklavž na
Dravskem polju, preklic delovne knjižice št.
23771, izdana leta 2004. m-1489
Bundalo Branka, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-245761
Filipovski Dragan, Zagorica 13, Ig,
delovno knjižico. gnn-245683
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, dovolilnico za
Rusijo, št. 495716. gns-245703
Hadner Oliver s.p., Strma ulica 14, Hoče,
licenco skupnosti, št. 201 za vozilo z reg. št.
MB RO – 11N. gnx-245673
Hriberšek Alojzij, Dijaška ulica 10, Murska
Sobota, 16 delnic CAVT Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod zaporedno
številko 2415. gnb-245820
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Ur. l. RS, št. 51/04 in 56/05) preklicuje naslednje neveljavne enotne žige in
izkaznice pooblaščenih inženirjev: Andrej
Hernaus, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.,
RG0019; Mirko Hojnik, inž. gradb., G-1276;
Bojan Klemen, inž. gradb., G-9036; Jožko
Kocjan, E-9155. Ob-36092/06
Kajtazović Ensad, Puchova ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-245742
Kekič Vladimir, Ivana Turšiča 7, Sežana,
delovno knjižico. gny-245697
Kerčmar Olga, Tomšičeva 9, Murska
Sobota, 16 delnic CAVT Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod zaporedno
številko 2296. gnw-245699
Klavora Jure, Čezsoča 112/a, Bovec,
študentsko izkaznico, št. 64040340, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gng-245790
Knez Matic, Cesta maršala Tita 3,
Jesenice, delovno knjižico. gnz-245821
Koščak Lidija, Brode 50, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnu-245701
Krašna Teja, Gorkičeva ulica 14,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
41200007, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnn-245733
Križ Ivana, Kukci 5, 51306 Čabar,
delovno knjižico. gnj-245787
Krneta Dejan, Kardeljev trg 3, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 93604298, fakulteti
za gradbeništvo v Mariboru. m-1497
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Logar Jure, Rovte 104/f, Rovte,
vozno karto, št. 94, izdal SAP Ljubljana.
gnt-245777
Lupše Valentin, Drensko Rebro 5, Lesično,
orožni list, št. OL 35489. gnb-245670
Marinović Bratislav, Ob studencu 19/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-245788
Marjanac Goran, Titova 45, Jesenice,
delovno knjižico. gnx-245698
Mauri Marko, Trubarjevo nabrežje 5,
Laško, študentsko izkaznico, št. 93513628,
FERI Maribor. m-1488
Misimi Sanije, Ulica 1. junij 36/b,
Trbovlje, delovno knjižico. gnr-245729
Muzek
por.
Šijanec
Bogdana,
Štrajngrova 19, Benedikt, preklic delovne
knjižice dvojnik št. 29901, izdana leta 2003.
m-1485
Neubaver Deago, Delavska ulica 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-245520
Ojsteršek Vili, Kotnikova 25, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-245818
PAAM LOG d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj,
licenco, št. GE001332/03844 za tovorno
vozilo z reg. št. MBP7-64C. gnq-245705
Pevec Marija, Slovenska 46, Murska
Sobota, 4 delnice CAVT Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod zaporedno
številko 432. gnx-245523
Pšak Valentina, Pavlovci 5A, Ormož,
študentsko izkaznico, št. 21050628,
Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
gnf-245591
Rajbar Simon, Smederska 9, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 21060514, izdala
FDV v Ljubljani. gne-245542
Rozina Petra, Mala Kostrevnica 36,
Šmartno pri Litiji, študentsko izkaznico, št.
19383519, izdala Ekonomska fakluteta v
Ljubljani. gnf-245791
Selimanović Ćamil, Cesta ba Brdo 85,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 99289970089 z dne 3. 2. 2006.
gnr-245704
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika, dve
dovolilnici za Ukrajino, št. 571403 in 570808,
dovolilnico za Ukrajino tretja, št. 696149 in
za Rusijo, št. 493050. gnt-245702
Topolovec Marko, Pekel 43/a, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 37001023,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnx-245773
Ujčič Tjaša, Gubčeva ulica 13, Ilirska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 21015806,
izdala FDV v Ljubljani. gne-245792
Ušeničnik Tina, Rožna dolina, cesta
XI/7, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20990272, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnh-245739
Vinko Matjaž, Ulica XIV. divizije 13B,
Maribor, izkaznico vojnega veterana, št.
015606. m-1492,
Vrabec Marjan, Nazorjev trg 2, Koper
– Capodistria, dovolilnico za parkiranje na
Nazorjevem trgu, št. 16959. gnx-245823
Zupin Branko, Hotemaže 43, Preddvor,
delovno knjižico. gne-245817
Žižek Petra, Prušnikova 14, Maribor,
preklic potrdila o strokovnem izpitu
Ministrstva za zdravstvo, izdano leta 1998.
m-1494
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
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telekomunikacijskem in transportnem področju
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Gradnje
Storitve
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Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave gospodarskih družb
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Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni preizkus menjalnega razmerja
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Štampiljke preklicujejo
Priglasitvene liste preklicujejo
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo
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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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DAVČNI PREDPISI
Novi davčni predpisi, ki se bodo uporabljali po 1. januarju 2007
1. knjiga:

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

2. knjiga:

Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)
Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP)
Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

3. knjiga:

1. knjiga 112 strani
2. knjiga 208 strani
3. knjiga 240 strani
Format: 140 × 200 cm
Trda vezava
Z ALOŽBA

Ob nakupu vseh treh knjig 20-odstotni popust!

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18
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Obv e s t i lo b r a l c e m
Do 29. 12. 2006 bo v naši knjigarni na Slovenski cesti 9 v Ljubljani predstavitev novitet Založbe Uradni list
Republike Slovenije. V tem času boste lahko vse knjige naše založbe za gotovino kupili s 30-odstotnim popustom.
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