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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Št. 110-1/06

Ob-36788/06
Preklic
Predhodni razpis za: »AC Pluska–Ponikve: sklop A – izgradnja premostitvenih
objektov: viaduktov Ponikve in Trebnje in
sklop C – izgradnja predora Leščevje«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 116 z dne
3. 11. 2006, Ob-31100/06 in popravek, objavljen v Uradnem listu RS, št. 117-118 z dne
17. 11. 2006, Ob-32225/06, se prekličeta do
nadaljnjega.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Javni razpisi
Blago
Ob-36786/06
Podaljšanja roka
za predložitve prijav
V javnem razpisu po odprtem postopku za dobavo blaga: Dobava in montaža
pohištvene opreme prenovljenih prostorov v pritličju ZD Ljubljana-Bežigrad, Kržičeva 10,1000 Ljubljana, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 132 z dne 15. 12.
2006, Ob-34852/06, se spremenijo nasled
nje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnitve dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2007 do 10.
ure.
IV. Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 16. 4. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 16. 1. 2007 ob 12. uri; Zdravstveni
dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana
– Uprava II. nadstropje, sejna soba.
Zdravstveni dom Ljubljana

29. 12. 2006

Ob-36359/06
Popravek
V javnem razpisu za fluorescenčni mikroskopski sistem za dinamično mikroskopijo
živih celic, objavljenem v Ur. l. RS, št. 106
z dne 25. 11. 2005 (Ob-32826/05), se točka
VI.3) pravilno glasi:
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 0050/2006
Ob-36352/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Gasilska brigada Ljubljana, kontaktna oseba:
Tomaž Kučič, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-20-00, faks
01/234-20-40, elektronska pošta: gbl@
gb.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Gasilska brigada Ljubljana, kontaktna oseba: Primož Grom, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-20-20, faks 01/234-20-40, elektronska pošta: primoz@gb.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Gasilska brigada Ljubljana,
kontaktna oseba: Primož Grom, Vojkova
cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-20-20, faks 01/234-20-40, elektronska pošta: primoz@gb.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Gasilska brigada Ljubljana, kontaktna oseba:
Mojca Kučič, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-20-12, faks
01/234-20-40, elektronska pošta: mojca@
gb.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN / 02 / 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vozilo za gašenje VG 3000/200.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vojkova cesta 19, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vozilo
za gašenje VG 3000/200.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 2% od ocenjene
vrednosti naročila, izjava banke ali zavarovalnice o izdaji bančne garancije za dobro
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izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke ali zavarovalnice o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
v skladu z določbami ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji v
skladu z določbami ZJN -1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji v skladu z določbami
ZJN -1-UPB1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji v skladu z določbami ZJN-1UPB1.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena ponudbe – 34 točk,
2. tehnične lastnosti ponudbe – 33 točk,
3. komercialne lastnosti ponudbe – 33
točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2007.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 14. uro ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo. Plačilo
izvesti na TR pri UJP št. 01261-6030194636,
s pripisom »Za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2007
ob 13. uri; Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, Ljubljana, sejna soba, 1.
nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2006.
Gasilska brigada Ljubljana
Št. 1524-06
Ob-36362/06
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 stroj-
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ništvo, kontaktna oseba: Mitja Tomažin,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-71-135, faks 01/47-71-717, elektronska pošta: mitja.tomazin@fs.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo, kontaktna oseba: Sonja Grošelj,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-71-122, faks 01/47-71-717, elektronska pošta: sonja.groselj@fs.uni-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, kontaktna oseba: Sonja Grošelj, Aškerčeva 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-71-122,
faks 01/47-71-717, elektronska pošta:
sonja.groselj@fs.uni-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nakup akustične kamere – naprava
je namenjenea merjenju stacionarnih in
premičnih virov hrupa v časovni in frekvenčni domeni.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: akustična kamera – naprava je namenjena merjenju stacionarnih in premičnih virov hrupa v
časovni in frekvenčni domeni. Sestavljena
je iz: sistema, senzorja akustične kamere,
programske opreme in opreme za zajem
signalov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zainteresirani ponudniki nakažejo navedeni znesek na TRR
naročnika št.: 01100-6030707507.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 1. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2007
ob 13. uri; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, I. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
Št. 99/06
Ob-36366/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Lenart, kontaktna oseba: Majda Kramberger, Ptujska cesta 25,
2230 Lenart, Slovenija, tel. 02/729-12-30,
faks 02/729-12-31, elektronska pošta: majda.kramberger@guest.arnes.si, internetni
naslov: www.o-lenart.mb.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: prehrambeni artikli OŠ
Lenart.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Lenart,
Ptujska c. 25. 2230 Lenart v Slovenskih
goricah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2007, dobava
31. 1. 2009.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: kruh in pekovski izdelki.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2007, dobava
31. 1. 2009.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2007, dobava
31. 1. 2009.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: sveže meso.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2007, dobava
31. 1. 2009.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: mesni izdelki.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2007, dobava
31. 1. 2009.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: jajca sveža.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2007, dobava
31. 1. 2009.

Sklop št. 07
2) Kratek opis: sokovi in sirupi.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2007, dobava
31. 1. 2009.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: ribe in drugi morski sadeži.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2007, dobava
31. 1. 2009.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: olja in izdelki.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2007, dobava
31. 1. 2009.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: razni prehrambeni artikli
– razna prehrana.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2007, dobava
31. 1. 2009.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
blaga deset sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007 in/ali konec
31. 1. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: zbirni
mesečni računi, plačilni rok 60 dni od potrditve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) 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: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 840.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 1. 2007.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: na TTR: Osnovne
šole Lenart: 01258-6030659995.
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: do 1. 2. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno – ni omejitev.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 1. 2007
ob 9.30; Osnovna šola Lenart, Ptujska c. 25,
2230 Lenart, učiteljski kabinet št. 23/1.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu osnovne šole do roka za
oddajo ponudb. Ponudbo oddajo v tajništvu
šole ali po pošti, s tem, da mora biti poštna
pošiljka sprejeta pri naročniku najkasneje do
22. 1. 2007 do 8.30.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2006.
Osnovna šola Lenart
Ob-36369/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Rado Usenik, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-544,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta:
rado.usenik@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rezervni deli za alternator
»Iskra«.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: 55
pozicij / 864 kosov rezervni deli za alternator »Iskra«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: Holding
Slovenske železnice, CS Zalog, Kriva pot
38, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: za posamezne pozicije.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rezervni deli za alternator »Iskra«: 55 pozicij / 864
kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 20.656 EUR.
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 ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil
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uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
– kolikor ponudnik ni proizvajalec, mora
imeti pooblastilo proizvajalca za oddajo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1) drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
b) da dokaže svojo sposobnost za izvedbo posla s tehnološkega vidika;
c) potrebno je predložiti vsaj dve referenci uporabe rezervnih delov na evropskih
železniških upravah.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; UIC IEC standardi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
Uporabljena merila

1. Cena
2. Datum prve dobave

Največje
število
točk

80
20

Skupno maksimalno število točk znaša
100 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2007.
Cena: 4.000 SIT + 800 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 02923-0019346887 pri NLB d.d.,
Ljubljana, tuji ponudniki pa 20 EUR na devizni račun NLB d.d., Trg republike 2,1520
Ljubljana, SI56029230019346887, SWIFT:
LJBASI2X. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem
dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je
potrebno priložiti registracijo podjetja in ime
kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 2. 2007 do 12. ure
v tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska
ul. 11, Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 5. 2007 ali 3 mesece in/ali
90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 2. 2007
ob 9. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
V.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
V.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 12. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 3743-1
Ob-36371/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
kontaktni osebi: Karmen Verbovšek in Vida
Trunk, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47,
elektronska pošta: info@zrsbr.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava motornih olj zaradi spremenjenih kakovostnih zahtev (odkup uskladiščenih motornih olj in nadomestitev
odkupljenih motornih olj s sodobnejšimi
motornimi olji v enaki finančni protivrednosti).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče v Republiki
Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.31.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za:
– odkup vseh motornih olj brez nadomestitve ali
– odkup vseh motornih olj in njihova nadomestitev s sodobnejšimi motornimi olji v
enaki finančni vrednosti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okoli
115 tisoč litrov motornih olj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od začetka veljavnosti pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: plačilo varščine v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1. in
3. točka; četrti odstavek 42. člena ZJN-1, 1.
in 2. točka; prvi odstavek 42.a člena ZJN-1,
1. in 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
– izjava o nekaznovanosti,
– izpisek iz sodne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1 ali drug
enakovreden izkaz pristojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj sedež. Naročnik
bo za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti upošteval naslednje elemente:
– da ima število dni neporavnanih obveznosti v preteklih šestih mesecih enako
nič.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična dokumentacija – prospekti in
certifikati motornih olj, ki jih bo ponudnik
dobavil,
– uradni cenik odkupljenih in ponujenih
motornih olj, in sicer za prodajne cene na
debelo,
– izjava, da bo pri izvedbi pogodbenih
obveznosti upošteval vse določbe zakonov
in podzakonskih aktov glede varovanja okolja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-19575/06 z dne 7. 7. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najvišja cena posamezne vrste odkupljenih motornih olj in najnižja cena posameznih vrst dobavljenih motornih olj.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delavnik od 8.
do 14. ure do 9. 1. 2007.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
TRR Zavoda RS za blagovne rezerve št.
10100-0039157343 ali 29000-0055148819.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 1. 2007 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija, pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 1. 2007
ob 9. uri; Dunajska 106, sejna soba v VIII.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-36372/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših Na Fari, kontaktna oseba: Metka
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Apohal, Na Fari 50, 2391 Prevalje, Slovenija, tel. 02/82-40-920, faks 02/82-40-913,
elektronska pošta: dom.prevalje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje ponudbe za sukcesivno
dobavo živil za vse skupaj ali za vsak sklop
posebej:
1. svinjsko sveže meso, sveža govedina,
sveža teletina, sveža drobovina,
2. sveža perutnina, perutninski izdelki,
3. konzervirani mesni izdelki, kozervirane ribe,
4. mesni izdelki in suhomesnati izdelki,
5. ribe,
6. mleko,
7. mlečni izdelki,
8. jajca,
9. sveže in suho sadje,
10. sveža zelenjava in biološko konzervirana zelenjava,
11. kmetijski pridelki – krompir,
12. kmetijski pridelki – jabolka,
13. olje,
14. žitarice, mlevski izdelki in testenine,
15. kruh in pekovsko pecivo,
16. pijače,
17. zmrznjena zelenjava in testo,
18. juhe, pudingi, marmelade,
19. čaji, dodatki jedem, vložena povrtnina, omake,
20. ostalo prehrambeno blago – živila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših Na Fari,
Na Fari 50, 2391 Prevalje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni od oddaje naročila; začetek 1. 4. 2007 in/ali konec
1. 4. 2008.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: na javni razpis po odprtem postopku
za sukcesivno dobavo blaga – živil se lahko
prijavi ponudnik (pravne osebe, samostojni
podjetniki in kmetje), ki morajo izpolnjevati
pogoje po 41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji
z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje
pogojev v skladu z 42. členom Zakona o
javnih naročilih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 20.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. ponudbena vrednost,
2. dolžina plačilnega roka,
3. odzivni čas za interventna naročila,
4. lastna proizvodnja.
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 28. 2. 2007.

Cena: 15.000 SIT + 20% DDV ali 62,59
EUR + 20% DDV (tečaj zamenjave je
239,640 SIT).
Pogoji in način plačila: na TRR Doma
starejših Na Fari, št. 01100-6030308934, s
sklicem: 27-01-06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 3. 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 1. 6. 2007 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija za objavo javnega razpisa.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 3. 2007
ob 12. uri; na upravi Doma starejših Na Fari,
Na Fari 50, 2391 Prevalje.
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.
Dom starejših Na Fari
Ob-36376/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-98-49, v roke:
Janez Marinko, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.
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: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava letne mehanizacije in
opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze naročnika v RS.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava letne mehanizacije in opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29811000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: letna mehanizacija – stroji
1) Kratek opis: letna mehanizacija –
stroji.
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2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 29522500,
dodatni predmet(-i): 29522621, 29523124,
29221511, 29123000, 31121000.
3) Količina ali obseg: 10.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: letna mehanizacija – priključki
1) Kratek opis: letna mehanizacija – priključki.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 29811000,
dodatni predmet(-i): 29141410.
3) Količina ali obseg: 5.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: nabijalo-vrtalo
1) Kratek opis: nabijalo-vrtalo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29523150.
3) Količina ali obseg: 2.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: posebna mehanizacija
1) Kratek opis: odstranjevalec talnih
označb.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29811000.
3) Količina ali obseg: 1.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: oprema za zimsko službo
1) Kratek opis: oprema za tekočino – raztopino za mokro soljenje.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 28213110,
dodatni predmet(-i): 28211600.
3) Količina ali obseg: 4.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva bančno garancijo. V razpisni dokumentaciji je določena višina garancije za vsak
sklop posebej.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno
na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa, je ponudbi potrebno priložiti akt o
skupnem nastopu.
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 razpisno dokumentacijo.
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IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. vrednost ponudbe
2. rok dobave
3. garancijski rok
4. sposobnost ponudnika

Ponderiranje
0.85
0.08
0.05
0.02

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 410/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 021 – 062063 z dne 6. 6. 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:
22. 1. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v elektronski (pdf) obliki je brezplačna. Plačilo v višini 6.000 SIT se nanaša
na razpisno dokumentacijo v pisni obliki.
Ponudniki pošljejo pisne zahteve po razpisni dokumentaciji po faksu 01/300-98-78
ali po elektronski pošti na naslov: nabava@dars.si. Ponudniki morajo v svoji pisni
zahtevi navesti naslov razpisne dokumentacije, svoj točen naziv in naslov, davčno številko, matično številko in številko TRR, ime
kontaktne osebe in njeno telefonsko številko in elektronski naslov ter način dostave
razpisne dokumentacije (pisno po pošti ali
v elektronski pdf obliki). V primeru, da želi
zainteresirani ponudnik razpisno dokumentacijo v pisni obliki po pošti, mora predhodno
vplačati 6.000 SIT na račun DARS d.d. št.
06000-0112292446 pri Banki Celje in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje
razpisne dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 1.
2007 ob 9. uri; DARS d.d., Ljubljana, Dunajska 7, sejna soba – klet.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-36404/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Peter Ilešič, Andrej Kožuh, tel. +386/1/478-52-70, e-pošta:
ursiks@gov.si, faks +386/1/478-54-70.
Internetni naslov naročnika: http://www2.
gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
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 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 lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oblačila za paznike, oblačila, posteljnina, ležišča, čevlji in pasi za obsojence,
kuharska oblačila in obutev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije naročnika (v
razpisni dokumentaciji).
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava in dobava oblačil za paznike,
izdelava, dobava oblačil, posteljnine, ležišč, obutve in pasov za obsojence in
kuharskih oblačil in obutve:
1. sklop: oblačila po meri za paznike,
2. sklop: srajce za paznike,
3. sklop: bunda s podobleko,
4. sklop: nogavice za paznike,
5. sklop: oblačila za obsojence,
6. sklop: ostala oblačila,
7. sklop: posteljnina,
8. sklop: ležišča,
9. sklop: čevlji in pasi,
10. sklop: nogavice za obsojence,
11. sklop: kuharska oblačila in obutev.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 75,000.000
SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30 dni po prevzemu in prejemu
računa in dobavnice.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu za dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
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,
ravno tako ni bil uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb
zakona o preprečevanju korupcije naročnik
ne sme sodelovati,
3. da je ekonomsko-finančno sposoben,
t. j. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti niti blokad poslovnega računa,
4. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo
predmetnega javnega naročila,
5. da je v zadnjih treh letih kvalitetno izdelal oblačila vsaj petim kupcem v vrednosti
nad 20.000 EUR (samo za 1. in 2. sklop).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
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: 2020-B-2006-14.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: brezplačno na spletni strani
naročnika.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 2. 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 30. 4. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 2.
2007 do 10. ure; sejna soba naročnika Tivolska 42, Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: predvideni
datum sprejema odločitve o oddaji javnega
naročila je 19. 2. 2007.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 12. 2006.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava Republike Slovenije
za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 69/2006
Ob-36408/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dutovlje, kontaktna ose-
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ba: Tanja Kocina, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje, Slovenija, tel. 05/731-82-50, faks
05/731-82-51, elektronska pošta: o-dutovlje.po@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago, razdeljeno na 9 sklopov:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: meso in mesni izdelki,
3. sklop: suhomesni izdelki,
4. sklop: zamrznjeno testo in pecivo,
5. sklop: sadje in zelenjava,
6. sklop: sadni sokovi in sirupi,
7. sklop: zamrznjena zelenjava in ribe,
8. sklop: kruh in slaščičarski izdelki,
9. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacija dobave blaga je:
Osnovna šola Dutovlje, Dutovlje 135.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: sklop: mleko in mlečni
izdelki.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 4. 2007, dobava do
31. 3. 2009.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: sklop: meso in mesni
izdelki.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 4. 2007, dobava do
31. 3. 2009.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: sklop: suhomesni izdelki.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 4. 2007, dobava do
31. 3. 2009.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: sklop: zamrznjeno testo
in pecivo.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 4. 2007, dobava do
31. 3. 2009.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: sklop: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 4. 2007, dobava do
31. 3. 2009.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: sklop: sadni sokovi in
sirupi.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 4. 2007, dobava do
31. 3. 2009.
Sklop št. 07

2) Kratek opis: sklop: zamrznjena zelenjava in ribe.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 4. 2007, dobava do
31. 3. 2009.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: sklop: kruh in slaščičarski
izdelki.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 4. 2007, dobava do
31. 3. 2009.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: sklop: ostalo prehrambeno blago.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 4. 2007, dobava do
31. 3. 2009.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2007 in konec 31. 3.
2009.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – dokazilo
– izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– dokazilo – potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno ocenjeno dveletno količino blaga iz
sklopa prehrambenega blaga, na katerega
se prijavlja na razpis – dokazilo – pisna izjava ponudnika,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi,
s 15-dnevnim zbirnikom, v roku 30 dni po
datumu izstavitve računa – dokazilo – pisna
izjava ponudnika,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole v Dutovljah 135 – razloženo
– dokazilo – pisna izjava ponudnika,
– da bo ponudnik, po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika redno obveščal o
akcijskih prodajah – dokazilo – pisna izjava
ponudnika,
– da ponudnik zagotavlja odzivni čas 24
ur – dokazilo – pisna izjava ponudnika,
– da ima ponudnik zagotovljeno kakovost po sistemu HACCP – dokazilo – pisna
izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: 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 7. 2. 2007.
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Cena: 7.200 SIT oziroma 30 EUR (z
vključenim DDV).
Pogoji in način plačila: na podračun Osnovne šole Dutovlje št. 013116030679223 pri UJP Koper s pripisom: za
razpisno dokumentacijo – prehrambeno
blago.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 2. 2007 do 13. ure,
ne glede na to, ali bo ponudba poslana po
pošti ali oddana osebno.
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: 9. 2. 2007 ob
11. uri v prostorih Osnovne šole Dutovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Osnovna šola Dutovlje
Št. 091-7-2/06
Ob-36434/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/543-77-11, faks +386/1/543-77-26,
elektronska pošta: andreja.zagar@mf.unilj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo, kontaktna oseba: doc. dr. Vita Dolžan ter prof. dr.
Marija Žakelj Mavrič, Inštitut za biokemijo,
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/01/543-76-40, faks +386/1/543-76-41,
elektronska pošta: vita.dolzan@mf.uni-lj.si,
marija.zakelj-mavric@mf.uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema za študij izražanja genov, ki jo
sestavljata sklopa:
1. oprema za kvantitativni PCR in postPCR analizo,
2. oprema za vakuumsko koncentriranje
vzorcev (SpeedVac).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo,
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, oba sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v dveh delih.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je
ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ter potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da
ponudnik ni bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen; potrdilo ne sme
biti starejše več kot 30 dni na dan oddaje
ponudbe na razpis;
4. izpis iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; Izpis ne sme biti
starejši več kot 60 dni na dan oddaje ponudbe na razpis;
5. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni: a) davčni urad in b) carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši več kot 30 dni
na dan oddaje ponudbe na razpis;
6. Lastna pisna izjava ponudnika, da
sprejema pogoje v razpisni dokumentaciji
za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2),
dokumenti ne smejo biti starejši več kot
30 dni na dan oddaje ponudbe na razpis.
2. Lastna pisna izjava ponudnika, da
nudi plačilo v dveh delih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. lastna pisna izjava ponudnika, da lastnosti ponujene opreme v celoti ustrezajo
zahtevanim lastnostim, ki so opredeljene v
razpisni dokumentaciji;
2. lastna pisna izjava ponudnika, da zagotavlja servis za ponujeno opremo in njene
sestavne dele še najmanj 5 let po začetku
delovanja;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da zagotavlja za ponujeno opremo najmanj 12
mesečni garancijski rok;
4. lastna pisna izjava ponudnika, da bo
ponujeno opremo dobavil najkasneje v 2
mesecih po podpisu pogodbe.
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:
– sklop 1: oprema za kvantitativni PCR in
post-PCR analizo
1. cena – 60%,
2. dodatne tehnične lastnosti – 15%,
3. servisna in strokovna podpora –
15%,
4. garancijki rok – 5%,
5. reference ponudnika – 5%;
– sklop 2: oprema za vakuumsko koncentriranje vzorcev (SpeedVac)
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1. cena – 60%,
2. garancijski rok – 15%,
3. servis – 15%,
4. šolanje uporabnikov 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 1. 2007.
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: 11. 6. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2007
ob 12. uri, Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki po predhodni
pisni najavi na naslovu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Ob-36435/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Marinka Zadel Vidmar, Irena Šuštar, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/587-91-27, faks +386/1/587-94-06,
elektronska pošta: sjn@onko-i.si, internetni
naslov: http://www.onko-i.si.
I.2) 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: JNVV 011/06 SJN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
reagenti za biokemične preiskave vezane
na aparata modular P/HITTACHI 912.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave blaga: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, Lekarna – Stavba H.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– nepreklicna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti vključno z DDV,
– originalna izjava banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
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benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti vključno z DDV, ki jo bo izbrani
ponudnik 10 dni po podpisu pogodbe dostavil naročniku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 60 dni po prejemu posamezne pravilno
izstavljene fakture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
5. da ima veljavno potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
6. da je ekonomsko – finančno sposoben
za izvedbo javnega naročila, kar pomeni, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa več kot sedem zaporednih dni,
7. izpolnjevanje tehničnih pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati ustrezna dokazila
tudi za podizvajalce. Starost listin: listine
morajo odražati aktualno stanje ne glede
na starost:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence,
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež,
5. potrdilo, ki ga izda ustrezni pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati ustrezna dokazila
tudi za podizvajalce. Starost listin: listine
morajo odražati aktualno stanje ne glede
na starost.
6. Listine so sledeče:
– revidirana bilanca stanja in bilanca
uspeha za zadnji 2 leti, če je ponudnik za-
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vezan k revidiranju ali bilanco stanja in bilanco uspeha za zadnji 2 leti, če ni zavezan
k revidiranju,
– BON 1/P ali BON 2,
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi v
bonitetni razred.
Samostojni podjetniki pa morajo predložiti:
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčne
uprave RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. parafirane in podpisane tehnične specifikacije in pogoji za predmet javnega naročila.
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 5. 2. 2007.
Cena: 3.600 SIT, oziroma ta znesek preračunan v eure po tečaju zamenjave (1 EUR
je 239,64 SIT), kadar se bo razpisna dokumentacija pošiljala po pošti v pisni obliki
ali jo bodo potencialni ponudniki prevzeli
osebno. Če pa se bo razpisna dokumentacija pošiljala po elektronski pošti, je v tem
primeru brezplačna.
Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
Kolikor bodo potencialni ponudniki želeli, da se jim razpisna dokumentacija pošlje
po pošti, morajo predhodno na transakcijski
račun naročnika nakazati 3.600 SIT, oziroma ta znesek preračunan v eure po tečaju
zamenjave (1 EUR je 239,64 SIT). Naročnik
bo razpisno dokumentacijo poslal po prejetju
pisnega zahtevka, z navedbo prejemnikovega naslova ter dokazilom o plačilu razpisne
dokumentacije. Št. transakcijskega računa
naročnika je 01100-6030277797. Kolikor
bodo potencialni ponudniki želeli prevzeti
razpisno dokumentacijo osebno pri naročniku, se zgoraj omenjeni znesek plača na
blagajni naročnika. Če pa se bo razpisna
dokumentacija pošiljala po elektronski pošti,
je v tem primeru brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 2007 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 2. 2007 ob
11. uri, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1000 Ljubljana, velika sejna soba
– stavba C.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudnik bo
moral v ponudbi za vsak ponujeni izdelek
predložiti po 1 vzorec in fotokopijo deklaracije izdelka.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-36442/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktni osebi: Marinka Zadel Vidmar in Mojca
Sluga, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/58-79-127 in 577,
faks +386/1/58-79-406, elektronska pošta: sjn@onko-i.si, internetni naslov:
http://www.onko-i.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, kontaktni
osebi: Marinka Zadel Vidmar in Mojca Sluga, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-79-126 ali 577, faks
+386/1/58-79-406,
elektronska
pošta:
sjn@onko-i.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, kontaktni osebi: Marinka Zadel Vidmar in Mojca Sluga,
Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-79-127 ali 577, faks
+386/1/58-79-406.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Onkološki
inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, kontaktni osebi: Marinka Zadel Vidmar in Mojca
Sluga, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-79-127 ali 577, faks
+386/1/58-79-06.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 001/06 SJN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup pretočnega citometra.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Kraj dobave blaga: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobneje navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– nepreklicna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti vključno z DDV,
– originalna izjava banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti vključno z DDV, ki jo bo izbrani
ponudnik 10 dni po podpisu pogodbe dostavil naročniku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: v treh enakih obrokih po prevzemu
predmeta javnega naročila. Zadnji obrok se
plača v 120 dneh po prevzemu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
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2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
5. da ima veljavno potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
6. da je ekonomsko – finančno sposoben
za izvedbo javnega naročila, kar pomeni, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa več kot sedem zaporednih dni,
7. da ponudnik razpolaga z ustreznimi
tehničnimi zmogljivostmi in kadri,
8. izpolnjevanje drugih tehničnih pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati ustrezna dokazila tudi
za podizvajalce. Starost listin: listine morajo
odražati aktualno stanje ne glede na starost.
Listine so lahko predložene v fotokopijah, za
katere ni potrebna overitev:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence,
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež,
5. potrdilo, ki ga izda ustrezni pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati
ustrezna dokazila tudi za podizvajalce.
6. Listine so sledeče:
– revidirana bilanca stanja in bilanca
uspeha za zadnji 2 leti, če je ponudnik zavezan k revidiranju ali bilanco stanja in bilanco uspeha za zadnji 2 leti, če ni zavezan
k revidiranju,
– BON 1/P ali BON 2,
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi v
bonitetni razred.
Samostojni podjetniki pa morajo predložiti:
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčne
uprave RS.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. Izpolnjena in podpisana izjava ponudnika, da razpolaga s tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
8. Dokazila so sledeča:
– parafirane in podpisane tehnične specifikacije in pogoji za predmet javnega naročila,
– izpolnjen in podpisan obrazec individualne vrednosti ponudnika,
– vse tehnične in siceršne specifikacije
ponujene opreme,
– dokumenti, iz katerih je razvidno, da
ima oprema ustrezno oznako CE-IVD,
– izjava o skladnosti opreme z 98/79/ES
evropsko direktivo,
– program izobraževanja,
– opis vsaj dveh opcij (s cenami) za pogarancijsko vzdrževanje (servisiranje) pretočnega citometra, PC računalnika, monitorja in tiskalnika z natančnimi specifikacijami,
– izjava proizvajalca pretočnega citometra, s katero izkazuje interes za vzpostavitev referenčnega centra ter navedbo
možne oblike (oblik) in pogojev znanstvenega in izobraževalnega sodelovanja z naročnikom,
– generalna garancijska izjava ponudnika in garancijske izjave posameznih pro
izvajalcev za vso ponujeno opremo,
– terminski plan izvedbe javnega naročila.
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 13. 2. 2007.
Cena: 3.600 SIT oziroma ta vrednost
preračunana v € po tečaju zamenjave, kadar se bo razpisna dokumentacija pošiljala
po pošti v pisni obliki ali jo bodo potencialni
ponudniki prevzeli osebno. Če pa se bo razpisna dokumentacija pošiljala po elektronski
pošti, je v tem primeru brezplačna.
Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
Kolikor bodo potencialni ponudniki želeli, da se jim razpisna dokumentacija pošlje
po pošti, morajo predhodno na transakcijski
račun naročnika nakazati zgoraj omenjeni
znesek. Naročnik bo razpisno dokumentacijo poslal po prejetju pisnega zahtevka, z
navedbo prejemnikovega naslova ter dokazilom o plačilu razpisne dokumentacije.
Št. transakcijskega računa naročnika je
01100-6030277797.
Kolikor bodo potencialni ponudniki želeli
prevzeti razpisno dokumentacijo osebno pri
naročniku, se zgoraj omenjeni znesek plača
na blagajni naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2. 2007
ob 11. uri; Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, velika sejna
soba – stavba C.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-36446/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktni osebi: Marinka Zadel Vidmar in Mojca
Sluga, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/58-79-127 in 577,
faks +386/1/58-79-406, elektronska pošta: sjn@onko-i.si, internetni naslov:
http://www.onko-i.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, kontaktni
osebi: Marinka Zadel Vidmar in Mojca Sluga, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-79-126 ali 577, faks
+386/1/58-79-406,
elektronska
pošta:
sjn@onko-i.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, kontaktni osebi: Marinka Zadel Vidmar in Mojca Sluga,
Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-79-127 ali 577, faks
+386/1/58-79-406.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Onkološki
inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, kontaktni osebi: Marinka Zadel Vidmar in Mojca
Sluga, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-79-127 ali 577, faks
+386/1/58-79-06.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 012/06 SJN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup robotizirane postaje za izdelavo
in analizo slik za patologijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave blaga: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobneje navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– nepreklicna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti vključno z DDV,
– originalna izjava banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti vključno z DDV, ki jo bo izbrani
ponudnik 10 dni po podpisu pogodbe dostavil naročniku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: v 5 enakih obrokih po prevzemu
predmeta javnega naročila. Zadnji obrok se
plača v 150 dneh po prevzemu.
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:
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1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
5. da ima veljavno potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
6. da je ekonomsko – finančno sposoben
za izvedbo javnega naročila, kar pomeni, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa več kot sedem zaporednih dni,
7. da ponudnik razpolaga z ustreznimi
tehničnimi zmogljivostmi in kadri,
8. izpolnjevanje drugih tehničnih pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati ustrezna dokazila tudi
za podizvajalce. Starost listin: listine morajo
odražati aktualno stanje ne glede na starost.
Listine so lahko predložene v fotokopijah, za
katere ni potrebna overitev.
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence,
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež,
5. potrdilo, ki ga izda ustrezni pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati
ustrezna dokazila tudi za podizvajalce.
6. Listine so sledeče:
– revidirana bilanca stanja in bilanca
uspeha za zadnji 2 leti, če je ponudnik zavezan k revidiranju ali bilanco stanja in bilanco uspeha za zadnji 2 leti, če ni zavezan
k revidiranju,
– BON 1/P ali BON 2,
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi v
bonitetni razred.
Samostojni podjetniki pa morajo predložiti:
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

potrjeno s strani pristojne izpostave Davčne
uprave RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. Izpolnjena in podpisana izjava ponudnika, da razpolaga s tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
8. Dokazila so sledeča:
– parafirane in podpisane tehnične specifikacije in pogoji za predmet javnega naročila,
– izpolnjen in podpisan obrazec individualne vrednosti ponudnika,
– vse tehnične in siceršnje specifikacije
ponujene opreme,
– dokument, iz katerega je razvidno, da
program za avtomatsko analizo rezultatov
imunohistokemijskih barvanj za ER, PR in
HER-2 v karcinomih dojke, ima dovoljenje
za uporabo v in vitro diagnostiki domače ali
tuje agencije za zdravila,
– vzorec pogodbe o pogarancijskem
vzdrževanju (servisiranju) z opisom in
ceno,
– garancijska izjava ponudnika za vso
ponujeno opremo,
– terminski plan izvedbe javnega naročila.
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 13. 2. 2007.
Cena: 3.600 SIT oziroma ta vrednost
preračunana v € po tečaju zamenjave, kadar se bo razpisna dokumentacija pošiljala
po pošti v pisni obliki ali jo bodo potencialni
ponudniki prevzeli osebno. Če pa se bo razpisna dokumentacija pošiljala po elektronski
pošti, je v tem primeru brezplačna.
Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
Kolikor bodo potencialni ponudniki želeli, da se jim razpisna dokumentacija pošlje
po pošti, morajo predhodno na transakcijski
račun naročnika nakazati zgoraj omenjeni
znesek. Naročnik bo razpisno dokumentacijo poslal po prejetju pisnega zahtevka, z
navedbo prejemnikovega naslova ter dokazilom o plačilu razpisne dokumentacije.
Št. transakcijskega računa naročnika je
01100-6030277797.
Kolikor bodo potencialni ponudniki želeli
prevzeti razpisno dokumentacijo osebno pri
naročniku, se zgoraj omenjeni znesek plača
na blagajni naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2. 2007
ob 12. uri; Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, velika sejna
soba – stavba C.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana

Ob-36714/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-86-209, faks 02/22-86-589, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna oseba: Irena
Mihelič, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-294,
faks 02/22-86-589, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov:
www. zd-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna oseba: Marija Horvat
ali Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-361 ali 229,
faks 02/22-86-589, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si ali slavica.sojc@zdmb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna
oseba: Marija Horvat ali Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-86-361 ali 229, faks 02/22-86-589,
elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si
ali slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN5-B/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dentalna pohištvena in strojna oprema
ter aparature.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po predračunu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini: 300.000 SIT.
2. Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
3. Bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
Kolikor pogodbena vrednost javnega naročila ne bo presegala zneska določenega
z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
RS, naročnik od ponudnika ne bo zahteval
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v izjavi
navedeni rok plačila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Potrdilo o registraciji (original ali fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence – izdano v obdobju enega leta od odpiranja ponudb), oziroma obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne
in obrti podobne dejavnosti.
2. Potrdilo, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona
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dovoljenje potrebno (dokazilo o vpisu v Register dobaviteljev medicinskih pripomočkov
pri Agenciji RS za zdravila).
3. Potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen (potrdilo ministrstva pristojnega za
pravosodje, ki ni starejše od 30 dni od dneva
odpiranja ponudb).
4. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden 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 (original
ali fotokopija potrdila pristojnega okrožnega
sodišča, ki ni starejše od 30 dni od dneva
odpiranja ponudb).
5. Lastna izjava ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih pred pričetkom naročila ni bila vložena
pravnomočna obtožnica in ni bila izdana
obsodilna sodba,
– da proti ponudniku v preteklih petih
letih ni bil uveden postopek za gospodarski
prestopek oziroma mu v tem postopku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati (originalno potrdilo
ali fotokopija Davčnega urada in Carinske
uprave RS, ki ni starejše od 30 dni od dneva
odpiranja ponudb).
2. Bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno, da
je ponudnik poslovno, ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmetno javno naročilo (za pravne osebe: originalno potrdilo
ali fotokopija Agencije Republike Slovenije
oziroma pristojne banke za plačilni promet
– BON-1/P, BON-1, BON-2, ki ni starejši od
30 dni od dneva odpiranja ponudb ter za ponudnike, ki ne predložijo BON-ov: 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 – potrdila za leto 2006).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudba.
2. Podatki o ponudniku.
3. Izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji.
4. Izjava ponudnika o verodostojnosti
podatkov.
5. Izjava ponudnika o nepovezanosti.
6. Izjava ponudnika o omejitvi poslovanja.
7. Obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika.
8. Kupoprodajna pogodba.
9. Predračun z navodili za izpolnitev.
10. Strokovna priporočila (reference).
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11. Izjava ponudnika o plačilnih pogojih.
12. Izjava ponudnika o kvaliteti in tehničnih prednostih blaga.
13. Izjava ponudnika o servisiranju in
vzdrževanju blaga.
14. Izjava ponudnika o dobavi blaga.
15. Izjava ponudnika o drugih pogojih.
16. Posebna priloga ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 55%,
2. kompatibilnost z obstoječo opremo in
servisi 25%,
3. tehnične prednosti – 10%,
4. plačilni pogoji – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 2. 2007.
Cena: 25 EUR z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pri OE UJP
Slovenska Bistrica, št. 01270-6030922374.
Dvig razpisne dokumentacije je možen le ob
predložitvi potrdila o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 2. 2007 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 5. 2007 ali 3 mesece 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: 13. 2. 2007
ob 10. uri; Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, UIica talcev 9, 2000 Maribor,
Služba za javna naročila in nabavo, pritličje,
soba 102.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Št. 8/06
Ob-36716/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-86-209, faks 02/22-86-589, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna oseba: Irena
Mihelič, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-294,
faks 02/22-86-589, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov:
www. zd-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna oseba: Marija Horvat
ali Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-361 ali 229,
faks 02/22-86-589, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si ali slavica.sojc@zdmb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstve-
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ni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna
oseba: Marija Horvat ali Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-86-361 ali 229, faks 02/22-86-589,
elektronska pošta: maarija.horvat@zd-mb.si
ali slavica.sojc@zd-mb.si , internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN4-B/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
laboratorijski material, razdeljen v enaintrideset sklopov:
A. potrošni material,
B. kemikalija,
C. pribor za odvzem krvi,
D. epruvete,
E. epruvete za kapilarni odvzem krvi,
F. presejalni testi na droge v urinu,
G. presejalni testi na droge v slini,
H. presejalni mikrobiološki test,
I. hitri testi za določanje glukoze v krvi,
J. hitri testi,
K. testi in ostali materiali vezani na aparat Quick Read,
L. reagenti vezani na aparate Clinitec,
M. reagenti vezani na aparate Miditron,
N. komplet za analizo urinskega sedimenta,
O. serumske čašice,
P. kvalitativna analiza urina vezana na
aparat Uriscan,
Q. kvalitativna analiza urina vezana na
aparat LabuReader,
R. kontrole za biokemične in urinske
analize,
S. Riqas kontrole,
T. reagenti in ostali material za analizaatorje AL in Nihon Kohden MEK,
U. reagenti vezani na aparate ABX,
V. reagenti vezani na aparate Hycell,
W. reagenti in ostali materiali vezani na
aparate Abbott 1700, Abbott 1300 in Abbott
3700,
X. reagenti in ostali materiali vezani na
sedimentacijski aparat Alifaks,
Y. reagenti vezani na aparate Hitachi
717,
Z. reagenti vezani na aparate Dade Behring (aparat BFT II. in BN ProSpec),
AA. reagenti, kalibratorji in kontrole vezane na aparat Architect i2000,
BB. reagenti vezani na aparate AVL,
CC. reagenti vezani na aparate Sebia,
DD. reagenti vezani na aparate Cardiac
Reader,
EE. potrošni material za mikroskope
Olympus.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnika, ki se
nahajajo v Mariborski regiji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po priloženem predračunu.
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: 300.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti. Kolikor pogodbena vrednost
ne bo presegala zneska določenega z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
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naročnik ne bo zahteval bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v izjavi
navedeni rok plačila.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji (original ali fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence – veljavnost eno leto od
odpiranja ponudb), oziroma obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne in obrti
podobne dejavnosti,
2. potrdilo, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (original ali fotokopija
izpiska iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence – veljavnost eno leto od odpiranja
ponudb),
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen (potrdilo ministrstva pristojnega za
pravosodje, ki ni starejše od 30 dni),
4. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden 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 (original
ali fotokopija potrdila pristojnega okrožnega
sodišča, ki ni starejše od 30 dni),
5. lastna izjava ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih pred pričetkom naročila ni bila vložena
pravnomočna obtožnica in ni bila izdana
obsodilna sodba,
– da proti ponudniku v preteklih petih
letih ni bil uveden postopek za gospodarski
prestopek oziroma mu v tem postopku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati (originalno potrdilo
ali fotokopija Davčnega urada in Carinske
uprave RS, ki ni starejše od 30 dni),
2 bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katere je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in finačno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo (za pravne osebe: originalno potrdilo
ali fotokopija Agencije Republike Slovenije
oziroma pristojne banke za plačilni promet
– BON-1/P, BON-1, BON-2 oziroma drugi
ustrezni BON (kot npr. BON-1/Z), ki ni starejši od 30 dni ter za ponudnike, ki ne predložijo BON-ov: 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,
potrdila za leto 2006).
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
1. ponudba,
2. podatki o ponudniku,
3. izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji,
4. izjava ponudnika o verodostojnosti
podatkov,
5. izjava ponudnika o nepovezanosti,
6. izjava ponudnika o omejitvi poslovanja,
7. obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika,
8. kupoprodajna pogodba,
9. predračun z navodili za izpolnitev,
10. strokovna priporočila (reference),
11. izjava ponudnika o plačilnih pogojih,
12. izjava ponudnika o kvaliteti blaga,
13. izjava ponudnika o dobavi blaga,
14. izjava ponudnika o drugih pogojih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 90 %,
2. plačilni pogoji – 10 %.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 2. 2007.
Cena: 25 EUR z DDV EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo pri OE UJP
Slovenska Bistrica, št. 01270-6030922374.
Dvig razpisne dokumentacije je možen le s
predložitvijo potrdila o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 2007, do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 14. 5. 2007 ali 3 mesece 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: 14. 2. 2007
ob 10. uri; Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
Služba za javna naročila in nabavo, pritličje,
soba 102.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 961-14/2006
Ob-36719/06
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.1.2) 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: 961-14/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
Zavoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– ZPIZ Centrala, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana,
– ZPIZ Nebotičnikov prehod B.Š., Ljubljana,
– ZPIZ, Resljeva 21, Ljubljana,
– ZPIZ, Resljeva 23, Ljubljana,
– ZPIZ, počitniška hiša Dolenjske Toplice, Meniška vas 50, Dolenjske Toplice,
– ZPIZ OE Novo mesto, Novi trg 9, Novo
mesto,
– ZPIZ OE Ljubljana, Izpostava Trbovlje,
Sallaumines 2, Trbovlje,
– ZPIZ počitniška hiša Dolenjske Toplice,
Meniška vas 51, Dolenjske Toplice,
– ZPIZ OE Maribor, Sodna ulica 15, Maribor,
– ZPIZ OE Murska Sobota, Kocljeva 9,
Murska Sobota,
– ZPIZ OE Murska Sobota, Kocljeva
12d, Murska Sobota,
– ZPIZ OE Celje, Gregorčičeva 5a, Celje,
– ZPIZ OE Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4, Ravne na Koroškem,
– ZPIZ OE Celje, Trg celjskih knezov,
Celje,
– ZPIZ OE Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje, Prešernova 7, Velenje,
– ZPIZ OE Kranj, Stara cesta 11, Kranj,
– ZPIZ OE Kranj, Izpostava Jesenice,
Cesta maršala Tita 73, Jesenice,
– ZPIZ, Počitniški hiši Bohinj, Ribčev laz
97, Bohinjsko jezero,
– ZPIZ, Počitniško stanovanje Kranjska
gora, Kolodvorska 1a, Kranjska gora,
– ZPIZ OE Koper, Pristaniška 12, Koper,
– ZPIZ OE Nova Gorica, Kidričeva 13
Nova Gorica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00-3.
2) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe Zavoda.
3) Obseg ali količina:
Predvidena poraba elektrike v treh letih
v kWh:
– ZPIZ – Centrala, Kolodvorska 15,
1518 Ljubljana: 3,300.000 SIT visoka tarifa,
2,700.000 SIT manjša tarifa;
– ZPIZ – Centrala, Trg OF 12, 1518 Ljubljana: 410.000 SIT visoka tarifa, 190.000
SIT manjša tarifa;
– ZPIZ – Nebotičnikov prehod B.Š., 1000
Ljubljana: 51.000 SIT enotna tarifa;
– ZPIZ Resljeva 21, 1000 Ljubljana:
1.500 SIT enotna tarifa;
– ZPIZ Resljeva 23,1000 Ljubljana:
1.500 SIT enotna tarifa;
– ZPIZ – počitniška hiša Dolenjske Toplice, Meniška vas 50, 8350 Dolenjske Toplice:
30.000 SIT enotna tarifa;
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– ZPIZ – OE Novo mesto, Novi trg 9,
8000 Novo mesto: 150.000 SIT enotna tarifa;
– ZPIZ – OE Novo mesto, Novi trg 9,
8000 Novo mesto: 6.000 SIT enotna tarifa;
– ZPIZ – OE Ljubljana, Izpostava Trbovlje, Sallaumines 2, 1420 Trbovlje: 9.000
SIT enotna tarifa;
– ZPIZ – OE Ljubljana, Izpostava Trbovlje, Sallaumines 2,1420 Trbovlje: 15.000
SIT enotna tarifa;
– ZPIZ – počitniška hiša Dolenjske Toplice, Meniška vas 51, 8350 Dolenjske Toplice:
30.000 SIT enotna tarifa.
Skupaj za vse lokacije 1. sklopa:
6,894.000 SIT.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00-3.
2) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe Zavoda.
3) Obseg ali količina:
Predvidena poraba v treh letih v kWh:
– ZPIZ – OE Maribor, Sodna ulica 15,
2000 Maribor: 120.000 SIT;
– ZPIZ – OE Murska Sobota, Kocljeva 9,
9000 Murska Sobota: 12.000 SIT;
– ZPIZ – OE Murska Sobota, Kocljeva
12d, 9000 Murska Sobota: 120.000 SIT;
Skupaj 252.000 SIT po enotni tarifi.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00-3.
2) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe Zavoda.
3) Obseg ali količina:
Predvidena poraba električne energije v
treh letih v kWh:
– ZPIZ – OE Celje, Gregorčičeva 5a,
3000 Celje: 114.000 SIT;
– ZPIZ – OE Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4, 2390 Ravne na Koroškem:
120.000 SIT;
– ZPIZ – OE Celje, Trg celjskih knezov,
3000 Celje: 30.000 SIT;
– ZPIZ – OE Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje, Prešernova 7, 3320 Velenje:
15.000 SIT;
– ZPIZ – OE Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje, Prešernova 7, 3320 Velenje:
30.000 SIT.
Skupaj 309.000 SIT po enotni tarifi.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00-3.
2) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe Zavoda.
3) Obseg ali količina:
Predvidena poraba v treh letih v kWh:
– ZPIZ – OE Kranj, Stara cesta 11, 4000
Kranj: 186.000 SIT;
– ZPIZ – OE Kranj, Izpostava Jesenice, Cesta maršala Tita 73, 4270 Jesenice:
30.000 SIT;
– ZPIZ – Počitniški hiši Bohinj, Ribčev laz
97, 4265 Bohinjsko Jezero: 114.000 SIT;
– ZPIZ – Počitniško stanovanje Kranjska
gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora:
9.000 SIT.
Skupaj 339.000 SIT po enotni tarifi.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00-3.
2) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe Zavoda.
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3) Obseg ali količina:
Predvidena poraba v treh letih v kWh:
– ZPIZ – OE Koper, Pristaniška 12, 6000
Koper: 84.000 SIT;
– ZPIZ – OE Nova Gorica, Kidričeva 13,
5000 Nova Gorica: 132.000 SIT.
Skupaj 216.000 SIT po enotni tarifi.
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:
Predvidena poraba električne energije v
treh letih v kWh:
– sklop 1: visoka tarifa – 3,710.000 SIT;
manjša tarifa – 2,890.000 SIT; enotna tarifa
– 294.000 SIT;
– sklop 2: enotna tarifa – 252.000 SIT;
– sklop 3: enotna tarifa – 309.000 SIT;
– sklop 4: enotna tarifa – 339.000 SIT;
– sklop 5: enotna tarifa – 216.000 SIT.
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 9% od skupne ponudbene
vrednosti ponudnika 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 vključenim 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 pogodbenih obveznosti je 30 dni od
dneva prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba 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 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. Veljavno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročilalicenca za opravljanje energetske dejavnosti, ki jo na podlagi Energetskega zakona
in Uredbe o pogojih in postopku za izdajo
ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti izdaja Javna agencija RS za
energijo.
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
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da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
4. Potrdilo 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,
ki vodi njegov transakcijski račun, o stanju
na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb.
5. Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
6. 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).
7. Poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila. Mnenje pooblaščenega
revizorja na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 15 dni od datuma revizorjevega poročila.
8. Izjava ponudnika o neuvrstitvi na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne smejo sodelovati, s katero izjavlja,
da njihova družba ni uvrščena na seznam
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo naročniki ne smejo sodelovati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo 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,
ki vodi njegov transakcijski račun, 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).
4. Poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obve-
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znosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila. Mnenje pooblaščenega
revizorja na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 15 dni od datuma revizorjevega poročila.
5. Izjava ponudnika o neuvrstitvi na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne smejo sodelovati, s katero izjavlja,
da njihova družba ni uvrščena na seznam
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo naročniki ne smejo sodelovati.
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, 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.
3. Izjava v obrazcu ponudba, da ponudnik zagotavlja neprekinjeno dobavo za ves
čas veljavnosti – trajanja pogodbe.
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: 961-14/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 2. 2007.
Cena: 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: 13. 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: 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: 13. 2. 2007
ob 12. uri; ZPIZ Centrala, Kolodvorska ulica
15, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno in sicer
v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
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: 21. 12. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
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Ob-36720/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija Državni zbor,
kontaktna oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-96-81, faks 01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si, internetni
naslov: www.dz-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 044-01/95-1/9.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava potrošnega materiala za potrebe
Državnega zbora Republike Slovenije po
naslednjih sklopih:
I. sklop: čistilna sredstva in pripomočki za objektno higieno;
II. sklop: lepila, lepilni trakovi, PVC
folije, olja in kemikalije;
III. sklop: papirna galanterija;
IV. sklop: papirna in PVC galanterija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prostori Državnega zbora
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
potrošnega materiala za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije po naslednjih
sklopih:
I. sklop: čistilna sredstva in pripomočki
za objektno higieno;
II. sklop: lepila, lepilni trakovi, PVC folije,
olja in kemikalije;
III. sklop: papirna galanterija;
IV. sklop: papirna in PVC galanterija.
Predvidene količine po posameznih sklopih so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni potrebno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačilo 30 dni po prejemu posameznega
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb;
b) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;

c) izjava ponudnika, ki ni starejša od 30
dni od dneva odpiranja ponudb, 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.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra oziroma potrdilo, da je ponudnik - samostojni podjetnik
vpisan pri davčnem organu (priglasitveni
list), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: potrdilo pristojnega organa (DURS), da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obveznosti,
določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb.
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: 044-01/95-1/9.
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: 15. 1. 2007, do 9. ure.
Ponudbe morajo do navedenega roka prispeti na naslov po pošti ali biti osebno vročene v recepciji Državnega zbora Republike
Slovenije.
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: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V primeru podajanja morebitnih
pripomb, ki se nanašajo na postopek odpiranja ponudb in pri podpisovanju zapisnika o
odpiranju ponudb morajo pooblaščeni predstavniki ponudnikov imeti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 1. 2007
ob 13. uri. Prostori Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.
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.4) Dodatne informacije: ocenjena skupna vrednost javnega naročila (vseh štirih
sklopov skupaj) brez DDV je 25,000.000 SIT
oziroma 104.000 EUR.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Republika Slovenija Državni zbor
Št. 39
Ob-36723/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-97-11, faks 01/477-96-98, elektron-
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ska pošta: jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga, d.o.o., kontaktna oseba:
Olga Okorn, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-28, faks 477-97-13,
elektronska pošta: olga.okorn@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga,
d.o.o., kontaktna oseba: Tajništvo podjetja,
Marjeta Bambič, soba 118, I. nadstropje,
Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-20, faks 477-97-13, elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 9/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava, montaža in zagon tehničnega
sistema varovanja Snaga, d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.85.20.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
36,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
najmanj 10% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 9/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 1. 2007, cena:
10,43 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.,
številka 02924-0020286671, s pripisom JR B
9/06 in identifikacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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
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ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 1. 2007
ob 9. uri, Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-36887/06
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.
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 obveznosti – 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.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik 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;
– 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.
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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.
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: 22. 12. 2006.
Zveza srednjih šol
in dijaških domov Slovenije

Blago in gradnje
Ob-36433/06
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.
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Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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 glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbeno obrtniških del
in zamenjava opreme v počitniških objektih
Rožmarin 16 in Rožmarin 18 v Červarju,
Republika Hrvaška.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hrvaška, Červar.
Šifra NUTS: HR0.
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Hrvaška, Červar.
Šifra NUTS: HR0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbeno obrtniških del in zamenjava opreme v počitniških objektih
16 in Rožmarin 18 v Červarju, Republika
Hrvaška.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452100002, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36100000-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
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
1. ponudnik mora poslovati v skladu z
veljavnimi predpisi ter temi navodili;
Dokazilo: izjava ponudnika, da posluje
v skladu z veljavnimi predpisi ter temi navodili.
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču ali drugem organu; (Izpis iz evidence
mora izkazovati registracijo za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa). Opomba:
Ponudnik lahko zahtevani pogoj izkaže kumulativno, skupaj z morebitnim prijavljenim
podizvajalcem.
Dokazila:
2.1 za pravne osebe (gospodarske
družbe)

Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
ali
2.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano s strani pristojnega organa, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
3. Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Opomba: Ponudnik lahko zahtevani pogoj
izkaže kumulativno, skupaj z morebitnim prijavljenim podizvajalcem;
Dokazila: fotokopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti /elektro, strojna, gradbena/.
4. 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), ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika
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.
5. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;
Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da v preteklih petih letih pred
objavo tega javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njihovim poslovanjem in ki izkazuje zadnje
stanje pri vodstvenih delavcih.
6. 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.
7. ponudnik lahko opravlja dela, ki so
predmet razpisa, v skladu s predpisi, veljavnimi na območju izvajanja del, to je v
Červarju v Republiki Hrvaški;
Dokazila: izjava ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
9.1.2 Ekonomsko – finančni pogoji
1. ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma izdaje revizorskega poročila;
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
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datuma izdaje revizorskega poročila. Dokazilo ne sme biti starejše od 15 dni od datuma
oddaje ponudbe.
2. ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa;
Dokazilo:
izjava ponudnika na priloženem obrazcu,
pooblastilo naročniku za vpogled v obrazec BON 1/P oziroma BON 1/SP.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
9.1.3 Tehnični pogoji
1. ponudnik mora izkazati, da je v letih
2005 in 2006 izvedel najmanj 3 enakovrstne
storitve v vrednosti posameznega posla najmanj pet milijonov tolarjev;
Dokazila: seznam 3 potrjenih referenc
za enakovrstne storitve, ki so predmet tega
javnega naročila v vrednosti 5 milijonov tolarjev za posamezni posel, za obdobje 2005
in 2006.
2. ponudnik mora predložiti barvne prospekte z opisi (specifikacijami) ponujenega
blaga.
Dokazila: barvni prospekti z opisi (specifikacijami) ponujenega blaga.
9.1.4 Kadrovski pogoji
1. ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi; zagotavljati
mora najmanj dva delavca ustrezne izobrazbe – zaključena najmanj V. stopnja tehnične
stroke (elektrotehnična, strojna, gradbena),
ki morata imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri vodenju gradbenih projektov;
Dokazila:
poimenski seznam osebja z življenje
pisi,
fotokopije potrdil o zaključeni izobrazbi
za navedeno osebje.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: ODPNČER-47/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Predhodno informativno obvestilo.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 13. 2. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: 13. 2.
2007 ob 10.30; Tržaška cesta 21, Ljubljana,
v sejni sobi v VI. nadstropju.
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Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skup
nosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
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 na
slovu: 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 ODPNČER-47/2006. Na
vprašanja, ki bodo postavljena v informacijskem sistemu v druge mape, naročnik ne
bo odgovarjal.
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:
20. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Gradnje
Št. 110-1/06

Ob-36792/06
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 117-118 z dne
17. 11. 2006 je bil objavljen javni razpis
za izbiro izvajalca za »postavitev cestnovremenskih postaj na HC med Razdrtim
in Vrtojbo ter med Razdrtim in Kozino«
(Ob-32227/06).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 9. 1. 2007 do 10.30.
Odpiranje ponudb bo dne 9. 1. 2007 ob
11. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 430-273/2006/9
Ob-36460/06
Sprememba
V javnem naročilu za »investicijsko
vzdrževalna dela v službenih in najemnih
stanovanjih po Republiki Sloveniji – I.
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sklop/2006 in II. sklop/2006, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 128 z dne 8. 12.
2006, Ob-34569/06, se spremeni točka II.3)
Trajanje naročila ali rok za zaključek, ki se
po novem glasi:
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 45 dni od uvedbe v delo za prvo
stanovanje.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-36222/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba: Lampret Jernej, župan, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel. 01/78-12-100,
faks 01/78-12-120, elektronska pošta:
obc.ivancna.gorica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0096/2006-OŠ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška in inštalacijska dela,
ki so potrebna, da se izvede celotna izgradnja dveh večstanovanjskih objektov
(A1 in A2) v Ivančni Gorici v skladu s
projektno dokumentacijo, ter se izdelajo vsi priključki na javno infrastrukturo
vključno z izgradnjo električnega NN priključnega voda in PTT voda, ter rušitev
obstoječih objektov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: 24/3, 24/5, 26/7 k.o. Gorenja vas (Stantetova ulica, Ivančna Gorica).
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.55.00.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, ki so
potrebna, da se izvede celotna izgradnja
dveh večstanovanjskih objektov (A1 in A2)
v Ivančni Gorici v skladu s projektno dokumentacijo, ter se izdelajo vsi priključki na
javno infrastrukturo vključno z izgradnjo
električnega NN priključnega voda in PTT
voda, ter rušitev obstoječih objektov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
9 mio SIT oziroma 37.556,34 EUR z veljavnostjo najmanj do 30. 4. 2007 izstavljene
skladno s priloženim vzorcem v razpisni dokumentaciji.
2. Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
5% pogodbene vrednosti, ki jo je izbrani
ponudnik izročil najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe, z veljavnostjo 1 dan po uspešnem tehničnem pregledu objekta (biti mora
v skladu s priloženim vzorcem).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo izvedeno na podlagi mesečnega obra-
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čuna izvršenih del v obliki začasnih situacij, ki bodo sestavljene na podlagi tranš iz
finančnega plana. Izstavljene situacije bodo
pregledane in potrjene v 8 dneh po njihovi
izstavitvi in poravnane 60. dan od dneva
prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji podjetja ponudnika in morebitnih podizvajalcev.
2. Odločba o izpolnjevanju pogojev za
ponudnika in morebitne podizvajalce.
3. Potrdilo, 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 ter da ni uveden oziroma bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež (za ponudnika in morebitne
podizvajalce).
4. Potrdilo Ministrstva pristojnega za
pravosodje, da ponudnik in morebitni podizvajalci niso vpisani v kazensko evidenco
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme biti starejše od enega
meseca od dneva odpiranja ponudb.
5. Potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih in drugih obveznih dajatvah ali
poslovnih obveznostih v skladu s predpisi
države, kjer ima ponudnik sedež (za ponudnika in morebitne podizvajalce).
6. Izjava ponudnika oziroma podizvajalca, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročil ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba
ali upravna odločba s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti.
7. Izjava ponudnika oziroma podizvajalca da v preteklih 3 letih pred objavo naročila
njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
8. Izjava ponudnika kjer pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
poravnane vse zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2006 (zahtevanega obrazca ni mogoče nadomestiti z drugim obrazcem), ki na dan odpiranja ni starejši od 3 mesecev. Samostojni
podjetniki predložijo davčni napovedi za leto
2005 in 2006 (vključno z bilanco stanja in
izkazom uspeha), potrjeno s strani pristojne
izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju
na transakcijskih računih (za vse odprte račune) za zadnja tri obračunske zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb.
Pogoj za udeležbo na razpisu je:
A) da je znašala višina letnih celotnih
skupnih prihodkov ponudnika v posameznem letu v letih 2004 in 2005 najmanj dvakratna vrednost njegove ponudbe z DDV.
B) da ponudnikovi in podizvajalčevi transakcijski računi v zadnjih 6 mesecih niso bili
blokirani več kot 5 dni skupaj.
Pogoj pod A ponudnik lahko izpolni kumulativno skupno s podizvajalcem pogoj
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pod B pa mora izpolniti ponudnik in vsak
podizvajalec.
Če ponudnik posluje manj kot 2 leti naj
predloži ustrezno dokumentacijo za obdobje
poslovanja, v tem primeru morajo znašati
celotni skupni prihodki za obdobje poslovanja najmanj trikratno skupno končno ponudbeno ceno.
2. Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
3. Izpolnjena izjava ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih
porabnikov (priložena v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe dobro
izvedel najmanj pet istovrstnih storitev. Kot
dokazilo se smatra potrdilo končnega naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kakovost in
pravočasno izpolnitev pogodbene obveznosti za vsak posel posebej (obrazec Podatki
o referencah ponudnika je priložen razpisni
dokumentaciji).
2. Ponudnik mora imeti zavarovana pogodbena dela in material pred vsemi riziki
za ves čas gradnje, kar dokazuje s priloženo
fotokopijo veljavne zavarovalne police za
predmet javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0096/2006OŠ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 1. 2007.
Cena: 20.000 SIT z DDV oziroma 83,46
z DDV.
Pogoji in način plačila: zainteresirani
ponudniki lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo, osebno na sedežu naročnika, po
predhodnem plačilu dokumentacije, na račun naročnika št. 01239-0100002162, s pripisom: Za javni razpis – izgradnja objektov
A1 in A2.
Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
delavnik od 8. do 13. ure, v sredo do 16. ure,
na sedežu naročnika, ob predložitvi potrdila
o plačilu zneska.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 1. 2007 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje oziroma zastopanje ponudnika pri
odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2007
ob 10. uri; Sejna soba Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.
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: direktor občinske uprave Janez Radoš, tel. 01/78-12-102
oziroma 041/777-492, Meta Špendal, tel.
01/78-12-114.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 12. 2006.
Občina Ivančna Gorica
Št. 931/06
Ob-36392/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zamenjava lesenih oken
v stari porodnišnici.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: v
skladu s projektno dokumentacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 3, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.42.11.35-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: BG
za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene
vrednosti, BG za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, BG za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po prejemu računa za posamezno
potrjeno mesečno situacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 19. 2. 2007.
Cena: 62,60 EUR oziroma 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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 navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 2. 2007
ob 11. uri, Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, Ljubljana, II.
nadstr., sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
kandidati imajo možnost brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu
iz I.3. točke te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 930/06
Ob-36393/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vgradnja požarnih vrat in
požarnih ločitev.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: v
skladu s projektno dokumentacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.40-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: BG
za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene
vrednosti, BG za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, BG za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po prejemu računa za posamezno
potrjeno mesečno situacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 2. 2007.
Cena: 62,60 EUR oziroma 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894, sklic
na številko 00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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 navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 2. 2007
ob 12. uri, Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, Ljubljana, II.
nadstr., sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
kandidati imajo možnost brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu
iz I.3. točke te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-36395/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Tanja
Varl, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/237-31-34, faks 04/237-31-59, elektronska pošta: Tanja.Varl@Kranj.si, internetni naslov: www.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.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 322-0005/2006-43/04
obnova objekta za vzpostavitev Kranjske
hiše.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca za gradbeno, elektro in
strojno instalacijska dela ter dobavo in
montažo opreme za vzpostavitev Kranjske hiše.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za turizem Kranj,
Glavni trg 2, 4000 Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– vsa gradbena in obrtniška dela določena s projektno dokumentacijo in popisom
del – PZI,
– dobava in montaža opreme po projektni dokumentaciji in po popisu opreme
– PZI.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: gradbeno obrtniška dela ter dobava
in montaža opreme se bodo izvajala predvidoma od aprila do junija 2007, in sicer v
dveh fazah. Prva faza: ureditev in oprema
prostorov v prvem nadstropju ter večnamenske sobe in WC prostorov v pritličju. Druga
faza: ureditev in oprema ostalih prostorov v
pritličju in kleti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v 90 dneh od uvedbe v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak
v garancijski dobi – podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokaz o veljavni registraciji – izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo
ne sme biti starejše od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe),
2. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ali izjava, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokazilo ne sme biti starejše od 2
mesecev od datuma oddaje ponudb),
4. izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila,
v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa - dokazilo obrazec BON 1 in
BON 2 ali za samostojne podjetnike zadnja
odločba o odmeri davka in poročilo banke,
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da račun ni bil blokiran (dokazila ne smejo
biti starejša od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe),
2. pisne izjave vseh svojih v ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi tega javnega naročila, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti. Izjave
ne smejo biti starejše od dveh mesecev od
datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. kopija zavarovalne police o zavarovani
odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati
investitorjem in tretjim osebam v zvezi z
opravljanjem dejavnosti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS,
št. 110/02, 47/04),
2. izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnih pogojih, veljavnih v RS,
3. dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti. Ponudnik, ki bo ponudil gradbeno
obrtniška dela in dobavo in montažo opreme, mora imeti vsaj tri reference za gradnje
v zadnjih petih letih v enaki ali višji vrednosti,
ter vsaj tri reference za dobavo enake ali
podobne opreme v zadnjih treh letih, s potrdili o dobro opravljenem delu z vrednostmi
in datumi izvedbe. Če ponudnik nastopa s
podizvajalcem, se reference priznajo tudi,
če jih ima podizvajalec,
4. izjava, da bo dela izvedel najkasneje
v 90 dneh od uvedbe v delo,
5. izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči,
6. izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih,
7. izpolnjen vzorec pogodbe; ponudnik
mora parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati ter žigosati.
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: R-3-1/06-43/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 1. 2007.
Cena: 30 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na podračun zakladniškega računa Mestne občine Kranj št.:
01252-0100006472, z navedbo naziva in
naslova prevzemnika razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 2. 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 30. 4. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 2. 2007
ob 12. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 20.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: obnovo objekta za vzpostavitev Kranjske hiše – središča
za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov sofinancirata EEA financial mechanism in Norwegian financial mechanism.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Mestna občina Kranj
Št. 00701-3/2006
Ob-36448/06
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: ureditev ceste Mlačevo–Rašica
skozi Videm (Dobrepolje) - II. etapa,
R3-647/1368.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1368 cesta R3-647
Mlačevo–Rašica.
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: 3 mesece 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 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 doka-
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zana 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 18. 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: 18. 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: 18. 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 34,400.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006 .
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-36449/06
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: ureditev ceste Trebnje (Štefan),
R3-650/1161.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1161 cesta R3-650
Štefan pri Trebnjem – Trebnje.
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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: 4 mesece 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 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 po-
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sebnih 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 18. 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: 18. 1. 2007 do 10.
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: 18. 1. 2007
ob 11. 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 56,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Št. 0070-3/2006
Ob-36450/06
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, kontaktna
oseba: 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: rekonstrukcija ceste Ivančna Gorica
– Muljava, R1-216/1367.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1367 cesta R1-216
Ivančna Gorica–Krka.
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. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z 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
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primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 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: 18. 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: 18. 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 88,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 60500/2006
Ob-36773/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trzin, kontaktna oseba: Andreja Kočar,
Mengeška 22, Trzin, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/564-45-44, faks 01/564-17-72, elektronska pošta: info@trzin.si, internetni naslov: www.trzin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IN CO Invest d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Markič, Tbilisijska 85,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/423-43-47,
faks 01/423-43-48, elektronska pošta: dusan.markic@inco-invest.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: IN CO Invest d.o.o., kontaktna
oseba: Dušan Markič, Tbilisijska 85, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/423-43-47,
faks 01/423-43-48, elektronska pošta: dusan.markic@inco-invest.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev trga pred Centrom Ivana Hribarja in izvedba kamnoseških del, elektro in
vodovodne opreme pri izgradnji fontane
v območju T3 Trzin center.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trg pred Centrom Ivana
Hribarja, Ljubljanska 12f, Trzin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007 in/ali konec
30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3,100.000 SIT;
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– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 24. člen
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto
2006 in 2007 ter določila razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka (1.-3. točka) in četrtega odstavka (1.
do 3. točka) 42. člena Zakona o javnih naročilih.
b) Da je ponudnik v zadnjih treh letih izvedel najmanj eno fontano v obsegu kamnoseška dela, elektro in vodovodna oprema v
vrednosti minimalno 20 mio SIT (z DDV).
c) Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazila iz drugega (1. do 3. točka) in
petega odstavka (1. do 3. točka) 42. člena
Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo banke,
da transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: s strani naročnika (kupca) potrjena referenca, da je ponudnik v zadnjih
treh letih izvedel najmanj eno fontano v obsegu kamnoseška dela, elektro in vodovodna oprema v vrednosti najmanj 20 mio SIT
(z DDV) skupaj s potrdilom naročnika o kvalitetnem in pravočasno opravljenem delu, z
vrednostjo in datumom izvedbe.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 2. 2007.
Cena: 10.000 SIT oziroma 71,73 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine
Trzin: 01386-0100001846, odprt pri Banki
Slovenije, namen nakazila: za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 2. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 2. 2007
ob 11. uri; sejna soba Občine Trzin, Mengeška 22, Trzin.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Občina Trzin

Storitve
Št. 274/2006
Ob-36228/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ravne na Koroškem, kontaktna oseba:
Vesna Kozlar, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-14,
faks 02/870-55-41, elektronska pošta: vesna.kozlar@ravne.si, internetni naslov:
www.ravne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Ravne na Koroškem,
kontaktna oseba: Vesna Kozlar, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-14, faks 02/870-55-41,
elektronska pošta: vesna.kozlar@ravne.si,
internetni naslov: www.ravne.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ravne na Koroškem,
kontaktna oseba: Andreja Jezernik, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-10, faks 02/870-55-41,
elektronska pošta: obcina@ravne.si, internetni naslov: www.ravne.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Ravne na Koroškem, kontaktna oseba: Andreja Jezernik, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: obcina@ravne.si, internetni naslov: www.ravne.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve GJS.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: koncesija za izvajanje
gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo na zaokroženem gospodarskem območju bivše železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na zaokroženem gospodarskem območju bivše železarne Ravne
v Občini Ravne na Koroškem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje ZGO Ravne
na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo na zaokroženem gospodarskem
območju bivše železarne Ravne v Občini
Ravne na Koroškem za obdobje 35 let.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančni garanciji za resnost ponudbe in za dobro
izvajanje gospodarske javne službe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: samostojno ali konzorcij.
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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: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: KONCESVOD2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 1. 2007
ob 11. uri; sejna soba Občine Ravne na
Koroškem.
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.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-36229/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ravne na Koroškem, kontaktna oseba:
Vesna Kozlar, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-14,
faks 02/870-55-41, elektronska pošta: vesna.kozlar@ravne.si, internetni naslov:
www.ravne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Ravne na Koroškem,
kontaktna oseba: Vesna Kozlar, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-14, faks 02/870-55-41,
elektronska pošta: vesna.kozlar@ravne.si,
internetni naslov: www.ravne.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ravne na Koroškem,
kontaktna oseba: Andreja Jezernik, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-10, faks 02/870-55-41,
elektronska pošta: obcina@ravne.si, internetni naslov: www.ravne.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Ravne na Koroškem, kontaktna oseba: Andreja Jezernik, Gačnikova pot 5,
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2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: obcina@ravne.si, internetni naslov: www.ravne.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve GJS.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: koncesija za izvajanje
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode na zaokroženem gospodarskem območju bivše železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja modilarne biološke čistilne naprave 2x600 PE in izvajanje gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na
zaokroženem gospodarskem območju
bivše železarne Ravne v Občini Ravne
na Koroškem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območje ZGO Ravne
na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja modilarne biološke čistilne naprave
2x600 PE in izvajanje gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode na zaokroženem gospodarskem območju bivše železarne Ravne v Občini Ravne na Koroškem za
obdobje 35 let.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančne garancije za resnost ponudbe, za dobro
in pravočasno izvedbo modularne biološke
čistilne naprave in za dobro izvajanje storitev gospodarske javne službe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: samostojno ali konzorcij.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: KONCESKAN2007.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 1. 2007
ob 11. uri; sejna soba Občine Ravne na
Koroškem.
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.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-36397/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Kobentar,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/28-113-19, faks 04/28-113-01,
elektronska pošta: mkobentar@komunalakranj.si, internetni naslov: www.komunalakranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) 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: javno naročilo št. 13/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projektiranje rešitev odvajanja odpadnih
voda v Občini Šenčur, Mestni občini
Kranj in Občini Medvode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Šenčur, Mestna
občina Kranj in Občina Medvode.
Šifra NUTS: SI009.
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:
Predmet javnega naročila »Projektiranje
rešitev odvajanja odpadnih voda v Občini
Šenčur, Mestni občini Kranj in Občini Medvode« je izdelava idejnega projekta, Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) in Predinvesticijskih zasnov (PIZ) za
primarno in sekundarno kanalizacijo na območju naselij v
– Občini Šenčur: Voklo, Voglje, Trboje,
Prebačevo, Žerjavka,
– MO Kranj: Hrastje, desni breg Save:
Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča,

– Občini Medvode: Zbilje, Smlednik, Valburga, Hraše, Dragočajna in Moše
in idejnega projekta za Centralno čistilno
napravo v Trbojah v Občini Šenčur, na katero se bodo priključila navedena naselja.
Sočasno se bo obnovilo vodovodno omrežje
in asfaltne prevleke cest.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90% plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij
glede na obseg opravljenih del. Rok plačila
40 dni od prejema situacije, 10% plačila po
opravljeni primopredaji del. Rok zaključnega
plačila 40 dni od opravljenega primopredajnega zapisnika.
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: da je ekonomsko in finančno usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga z
osebjem, potrebnim za izvedbo naročila, da
je registriran in ima dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, da ima poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, izjava o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 1. 2007.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/28-113-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite
namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije - Projektiranje rešitev odvajanja odpadnih voda v Občini Šenčur, Mestni občini
Kranj in Občini Medvode«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 1. 2007 ali 37 dni
od odposlanja obvestila do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 4. 2007 ali 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 1. 2007
ob 12. uri, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
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: 20. 12. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 371-0005/2006
Ob-36400/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, kontaktna oseba: Peter Brumen, Ulica Bratka Krefta 14,
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija, tel.
02/56-44-522, faks 02/56-44-530, elektronska pošta: obcina@sveti-jurij.si, internetni
naslov: http://www.sveti-jurij.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-00010/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje storitev prevozov šoloobveznih
otrok v osnovno šolo in nazaj v proračunskih letih 2007, 2008 in 2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje storitev prevozov šoloobveznih otrok v
osnovno šolo in nazaj v proračunskih letih
2007, 2008 in 2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 34 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 3. 2007 in/ali konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti originalno
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti. Bančna
garancija mora biti izstavljena v skladu z
vzorcem bančne garancije, ki je del razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi originalno izjavo banke,
da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti za ves čas trajanja pogodbe
oziroma do dokončne izvedbe pogodbenih

Št.

137-139 / 29. 12. 2006 /

del. Ponudnik mora priložiti izjavo banke, ki
je skladna z vzorcem izjave banke, ki je del
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila ni krajši od 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru predložitve
skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. 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: registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga z ustreznimi kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik je finančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS
o poravnanih davkih; BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo
banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek kadrov; spisek vozil.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisna in dopolnilna dokumentacija je na
razpolago zainteresiranim ponudnikom na
spletni strani naročnika: http://www.svetijurij.si v rubriki: aktualno / razpisi / javna
naročila (ZJN-1A) – velike vrednosti / šolski
prevozi 2007-2009.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 1. 2007 do 11.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno, pripombe na postopek odpiranja lahko
posreduje predstavnik ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 1. 2007
ob 12. uri; Občina Sveti Jurij ob Ščavnici;
Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob
Ščavnici.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna in
dopolnilna dokumentacija je na razpolago zainteresiranim ponudnikom na spletni
strani naročnika: http://www.sveti-jurij.si v
rubriki: aktualno / razpisi / javna naročila
(ZJN-1A) – velike vrednosti / šolski prevozi
2007–2009. Na tem naslovu bodo v času
javnega razpisa tudi posredovana morebitna dopolnila, popravki, pojasnila razpisne
dokumentacije in druge informacije o javnem naročilu. Morebitna vprašanja lahko zainteresirani ponudniki posredujejo naročniku
tudi na e-naslov: obcina@sveti-jurij.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Št. 700-05/06
Ob-36402/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Anja Gomizelj, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-27, faks 01/241-86-60,
elektronska pošta: anja.gomizelj@uni-lj.si,
internetni naslov: www.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: 27.
druge storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 700-05/06-JN 06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predhodno priznanje sposobnosti kandidatom za izdelavo načrtov za elektro in
strojne naprave ter opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Kongresni trg 12, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predhodno priznanje sposobnosti kandidatom
za izdelavo načrtov za elektro in strojne
naprave ter opremo za objekte Univerze v
Ljubljani.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec 3 leta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija banke oziroma zavarovalnice
v višini 500.000 SIT za resnost prijave in
ponudbe.
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Garancija banke oziroma zavarovalnice
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% ponudbene oziroma pogodbene
vrednosti – zahtevano v II. fazi.
Izjava zavarovalnice o sklenitvi zavarovanja projektantske odgovornosti in odgovornosti poznejših odkritih napak ter da bo
v primeru pridobitve posla izdala ponudniku
zavarovalno polico v višini 30% pogodbene vrednosti del za izdelavo projektne in
tehnične dokumentacije za čas do izteka
splošnega garancijskega roka za objekte
– zahtevano v II. fazi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila pri pristojnem organu države, kjer ima kandidat sedež;
– kandidat ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, ali je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen;
– kandidat ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ali je prenehal
poslovati na osnovi sodne ali druge odločbe;
– kandidat ima poravnane davke in prispevke ter druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež ter, če ima sedež v
tujini, ali je v Republiki Sloveniji poravnal
tiste dajatve, ki bi jih po zakonu moral poravnati v RS;
– kandidat nima zakonske prepovedi
sklenitve pogodbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– kandidat je finančno in poslovno sposoben;
– kandidat je do svojih podizvajalcev pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– kandidat razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
– kandidat je zanesljiv, ima izkušnje,
ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti pogodbo, in sicer enega pooblaščenega
projektanta za revidiranje in enega pooblaščenega projektanta za strojne inštalacije
ter enega pooblaščenega projektanta za
revidiranje in enega pooblaščenega projektanta za elektro inštalacije.
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: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 5, največ 8.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. elektro inštalacije do 50 točk,
2. strojne inštalacije (do 100 točk):
2.1 tehnološke instalacije do 40 točk,
2.2 tehnična oprema objektov do 30
točk,
2.3 energetska oskrba objektov do 30
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 1. 2007.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 9. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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: 20. 12. 2006.
Univerza v Ljubljani
Št. 1493-7/2006-2
Ob-36416/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije, kontaktna oseba: Helena Ulčar, Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/23-21-675, faks
+386(0)1/23-12-086,
elektronska
pošta: zdrzz@siol.net, internetni naslov:
http://www.zdrzz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/90-75-600, faks 05/90-75-609, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/90-75-600, faks 05/90-75-609, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1493-7/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
posodobitev zdravstvenega informacijskega sistema v zdravstvenih domovih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Njegoševa 8, 1000
Ljubljana, ter lokacije zdravstvenih domov
združenja, kot je to navedeno v razpisni
dokumentaciji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.25.50.00-1.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 72.21.12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: posodobitev zdravstvenega informacijskega
sistema v zdravstvenih domovih. Predmet
javnega naročila in naročniki so podrobneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Zdru-

ženje kot pooblaščenec bo z izbranim izvajalcem sklenilo krovno pogodbo za potrebe
koordinacije projekta, posamezni zdravstveni zavodi, ki so dali pooblastilo za izvedbo
javnega naročila, pa bodo na podlagi krovne
pogodbe z izbranim izvajalcem sklepali posamične (adhezijske) pogodbe s finančnimi
obveznostmi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 42 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini
20.000 EUR z veljavnostjo 90 dni od roka
za predložitev ponudb.
Po sklenitvi pogodbe bo naročnik od izbranega ponudnika zahteval še predložitev
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% predvidene
pogodbene vrednosti za čas veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: sukcesivna plačila posameznih zdravstvenih domov
– članov združenja na podlagi posamezne
adhezijske pogodbe in mesečnega obračuna za nazaj z valuto 30. dni po prejemu
fakture.
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) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
2. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Reference: ponudnik kadarkoli je v
zadnjih petih letih pred objavo razpisa redno
vzdrževal rešitev, ki je po funkcionalnosti in
namenu podobna naročnikovi rešitvi. Referenca mora biti implementirana na podlagi
slovenske zakonodaje. Kot funkcionalno podobna rešitev se šteje rešitev, ki zajema vsaj
2/3 vseh razpisanih področij (glej A-10 Specifikacije, dodatni opis, poglavje Področja
primarnega zdravstvenega varstva).
5. Reference: izveden projekt elektronske izmenjave podatkov med dvema poljubnima organizacijama, ki sta medsebojno organizacijsko neodvisni (nista izpostavi…).
6. Reference: izveden projekt po vsaj trinivojski tehnologiji Client – Server, najmanj
50 hkratnih uporabnikov.
7. Reference: ponudnik mora imeti vsaj
en izveden projekt, kjer je ciljna platforma
(grafično okolje za kliente) enaka ponujeni.
8. Reference: ponudnik mora imeti vsaj
en izveden projekt, ki deluje na isti platformi
kot je ponujena (strežniški del) – za platformo se šteje tako operacijski sistem kot tudi
podatkovna baza.
Kadri (vsi prijavljeni kadri morajo biti redno
zaposleni pri ponudniku in imeti vsaj 2 leti de-
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lovnih izkušenj na področju, na katerem bodo
delali – skupaj najmanj 7 kadrov):
9. Ponudnik ima 2 kadra za inštalacijo
na lokacijah.
10. Ponudnik ima 1 kader, ki ima ustrezen certifikat za strežniško platformo (operacijski sistem), na kateri bo tekla ponujena
rešitev.
11. Ponudnik ima 1 kader, ki ima ustrezen certifikat za podatkovno bazo, na kateri
bo tekla ponujena rešitev.
12. Ponudnik ima 3 kadre – programerje/analitike
(opomba: vsi prijavljeni kadri morajo biti
redno zaposleni pri ponudniku in imeti vsaj
2 leti delovnih izkušenj na področju, na katerem bodo delali – skupaj najmanj 7 različnih
kadrov)
13. Skladnost predmeta ponudbe s tehnično specifikacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad 1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
Ad 2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence. Če kandidat ne bo predložil listine v tej točki bo naročnik štel, da
je s podpisom obrazca A-8 Podpis ponudbe
predložil lastno izjavo, da izpolnjuje navedeni pogoj in da take listine za izvajanje
predmeta naročila ne potrebuje;
Ad 3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco. Naročnik bo štel, da je
kandidat s podpisom obrazca A-8 Podpis
ponudbe predložil lastno izjavo, da izpolnjuje navedeni pogoj v delu, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 4., 5., 6., 7. in 8. razvidno iz navedbe referenc v zahtevanem času, obsegu,
načinu in količini, v obrazcu A-4 Prijava,
točka 1.6;
Ad 9. razvidno iz obrazca A-11 kapacitete;
Ad 10. razvidno iz obrazca A-11 kapacitete ter ponudnik predloži kopije certifikatov;
Ad 11. razvidno iz obrazca A-11 kapacitete ter ponudnik predloži kopije certifikatov;
Ad 12. razvidno iz obrazca A-11 kapacitete.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 13. ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca A-8 Podpis ponudbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 124 z dne 1. 12.
2006, Ob-33741/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1493-7/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 1. 2007.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je v elektronski obliki preko inter-
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neta na voljo brezplačno, če pa ponudnik
želi pridobiti pisni izvod (ki je identičen elektronski verziji), pa znaša znesek 5.000 SIT
(po 1. 1. 2007 pa 20,86 EUR). Dokumentacijo v elektronski obliki je možno dobiti na
internetnem naslovu http://www.praetor.si v
rubriki aktualna javna naročila. Na istem mestu je mogoče zastavljati zahteve za dodatna pojasnila. Dodatna pojasnila bodo objavljena na mestu, kjer je objavljena razpisna
dokumentacija. Pisni zahtevek za pridobitev
razpisne dokumentacije se naslovi na Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Za RD 1493-7/2006«, skupaj s
kopijo potrdila o plačilu RD na TRR naročnika Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije št. 02014-0253693764.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 1. 2007
ob 10.30; Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije, Njegoševa 8, 1000 Ljubljana (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Obstoječe aplikacije in njihove funkcionalnosti (izvršna koda) si je mogoče
ogledati na željo ponudnika na sedežu
naročnika po dogovoru in obvezni predhodni najavi pri Robertu Ludviku, e-mail:
robert.ludvik@zd-lj.si.
V skladu s 97. členom ZJN-1 si naročnik
pridržuje možnost oddaje dodatnih storitev,
če bo šlo za nove storitve, ki so ponovitev
podobnih storitev in pod pogojem, da bodo
take storitve ustrezale osnovnemu projektu,
za katerega je bilo oddano prvo javno naročilo. Naročnik bo v takem primeru oddal
dodatne storitve le, če še ne bodo pretekla
tri leta od sklenitve te pogodbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije
Št. 430-34/2006-2
Ob-36465/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Logatec, kontaktna oseba: Darja
Mlinar, Tržaška cesta 15, Logatec, 1370
Logatec, Slovenija, tel. 01/759-06-14, faks
01/759-06-20, elektronska pošta: obcina.logatec@logatec.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: 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-34/2006.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektnih dokumentacij za objekte upravnega centra Logatec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Logatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila znaša skupaj
125.000 EUR (29,955.000 SIT) brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dokončanja: 180 dni po sklenitvi pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt – pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN
42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Skladno z ZJN 42.a člen: izvedba vsaj
dveh storitev, ki sta po vsebini, zahtevnosti in obsegu istovrstni predmetu razpisanih
del. Zavarovanje odgovornosti za škodo.
Odgovorni projektanti (poimensko) s strokovnimi življenjepisi in dokazili.
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 vsak delovni dan od
8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov.
Cena: 25 EUR (5.991 SIT).
Pogoji in način plačila: na podračun naročnika št. 01264-0100001228 odprt pri UJP
Ljubljana s pripisom - storitve UC.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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 15. 4. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 1. 2007
ob 10. uri, sejna soba Občine Logatec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Občina Logatec
Št. 38
Ob-36468/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Boštjan Košir, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-92, faks 477-96-98, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 5/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet naročila je izdelava razpisnih dokumentacij in delna izvedba postopkov
javnega naročanja ter koordinacija vseh
aktivnosti tekom izvedbe postopkov javnega naročanja do faze izborov izvajalcev v sklopu krovnega projekta RCERO
na odlagališču nenevarnih odpadkov
Barje v Ljubljani.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.18.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila je 1,000.000
EUR (240,000.000 SIT).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 6. 3. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 13. 2. 2007 do
9. ure.
Navedeno dokumentacijo lahko pridobite
vsak dan od 9. do 14. ure na sedežu podjetja Snaga d.o.o., Povšetova ul. 6, Ljubljana
– soba 100 od 9. do 14. ure.
Cena: 2.500 SIT/10,43 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.,
številka 02924-0020286671.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 2. 2007 ali 52 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
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ali pooblaščene osebe s pooblastilom in kopijo osebnega dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2. 2007
ob 9. uri; Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1104 Ljubljana v sejni sobi št.
200/ drugo nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-36467/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Matjaž Uhan, tel.
+386/1/478-85-65, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje storitev rednega pogarancijskega vzdrževanja strojne opreme
MJU/DEUP/SIKI/PDC.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 84.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvajanje storitev rednega pogarancijskega vzdrževanja strojne opreme
MJU/DEUP/SIKI/PDC.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.31.20.00-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1

Naslov: Oprema IBM
1) Kratek opis: izvajanje storitev rednega
pogarancijskega vzdrževanja strojne opreme IBM.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.31.20.00-5.
3) Količina ali obseg: količine in vrsta
vzdrževane opreme je razvidna iz razpisne
dokumentacije (Obrazec Ponudba/predračun za sklop 1).
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Oprema Storagetek
1) Kratek opis: izvajanje storitev rednega
pogarancijskega vzdrževanja strojne opreme Storagetek.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.31.20.00-5.
3) Količina ali obseg: količine in vrsta
vzdrževane opreme je razvidna iz razpisne
dokumentacije (Obrazec Ponudba/predračun za sklop 2).
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Oprema Simmetrix EMC
1) Kratek opis: izvajanje storitev rednega
pogarancijskega vzdrževanja strojne opreme Simmetrix EMC.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.31.20.00-5.
3) Količina ali obseg: količine in vrsta
vzdrževane opreme je razvidna iz razpisne
dokumentacije (Obrazec Ponudba/predračun za sklop 3).
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Oprema Hitachi Data System
1) Kratek opis: izvajanje storitev rednega
pogarancijskega vzdrževanja strojne opreme Hitachi Data System.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.31.20.00-5.
3) Količina ali obseg: količine in vrsta
vzdrževane opreme je razvidna iz razpisne
dokumentacije (Obrazec Ponudba/predračun za sklop 4).
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Oprema SUN Microsystems
1) Kratek opis: izvajanje storitev rednega
pogarancijskega vzdrževanja strojne opreme SUN Microsystems.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.31.20.00-5.
3) Količina ali obseg: količine in vrsta
vzdrževane opreme je razvidna iz razpisne
dokumentacije (Obrazec Ponudba/predračun za sklop 5).
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
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:
Število možnih podaljšanj: med 1 in 2.
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II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje predložiti
bančne garancije. Bančne garancije morajo
biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv
ter morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne
dokumentacije. Uporabljena valuta mora
biti enaka valuti javnega naročila. Bančne
garancije, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije
po vsebini ne smejo bistveno odstopati od
vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih
pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih
je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga
je določil naročnik ali spremembe krajevne
pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.
Bančna garancija za resnost ponudbe
Bančno garancijo za resnost ponudbe
so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo.
Predložena bančna garancija za resnost ponudbe ne sme bistveno odstopati od priloženega vzorca iz razpisne dokumentacije in ne
sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo,
krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega
zneska, kot ga določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov
med upravičencem in banko. Če ponudnik
ne predloži zahtevane bančne garancije za
resnost ponudbe ali če predloži drugo vrsto
finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v
tej razpisni dokumentaciji, se šteje njegova
ponudba kot nepravilna in se obvezno izloči
iz nadaljnjega postopka.
Naročnik bo bančno garancijo za resnost
ponudbe unovčil v naslednjih primerih:
– če bo ponudnik umaknil ali spremenil
ponudbo v času njene veljavnosti, navedene
v ponudbi,
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne sklene pogodbe z naročnikom ali
ne izpolni drugih dodatnih pogojev (izročitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in garancije za izvrševanje garancijskih obveznosti), ne glede na razlog,
razen če je razlog na strani naročnika.
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe za vsak prijavljeni sklop opreme v znesku kot je naveden
v preglednici št. 1. Ponudnik lahko v ponudbi priloži eno bančno garancijo za resnost
ponudbe za vse prijavljene sklope, lahko
pa predloži več bančnih garancij za vsak
sklop posebej. V kolikor bo ponudnik predložil eno bančno garancijo za več sklopov,
mora biti znesek bančne garancije najmanj
enak seštevku zneskov za prijavljene sklope
iz preglednice št. 2.
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ob podpisu pogodbe, in sicer v višini 7%
od skupne pogodbene vrednosti. Veljavnost
bančne garancije za dobro izvedbo posla
mora biti še deset dni po preteku roka za
dokončno izvedbo posla.
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe
spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, storitve, kvaliteta in količina, se mora
temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
v primeru:
– da izvajalec obveznosti po pogodbi ne
bo pravočasno ali pravilno izvajal oziroma
jih bo prenehal izvajati;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani ponudnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: naročnik lahko
zahteva pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Splošni pogoji
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu.
Dokazilo:
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (največ 3 mesece)
ali
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani AJPES (največ
3 mesece).
Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da
ponudnik lahko opravlja dejavnost (veljavno
dovoljenje).
Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s

Preglednica št. 2:
Sklop
1. sklop: oprema proizvajalca IBM
2. sklop: oprema proizvajalca Storagetek
3. sklop: oprema proizvajalca Simmetrix EMC
4. sklop: oprema proizvajalca Hitachi Data System
5. sklop: oprema proizvajalca SUN Microsystems
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati do vključno 7. 5. 2007.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen) bo izbrani ponudnik predložil naročniku

Znesek bančne garancije
za resnost ponudbe
120.000,00 EUR
7.500,00 EUR
37.500,00 EUR
37.500,00 EUR
39.500,00 EUR

podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen.
Dokazili:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco) (največ 3 mesece)
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in
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, in sicer, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (največ
3 mesece).
Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb
Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni
list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne
smejo sodelovati ali v primeru, da je ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za
preprečevanje korupcije naročniku po predložitvi ponudb dovoli, da lahko sodeluje s
ponudnikom.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ni uvrščen
na seznam poslovnih subjektov, s katerimi
na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1)
naročniki ne smejo sodelovati (največ 3 mesece).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega
poročila za predmetni razpis.
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
(Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01),
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma
izdaje revizorjevega poročila, ki ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnevom za predložitev ponudb (največ 15 dni pred dnevom za
predložitev ponudb).
Ponudnik nima izkazanih neporavnanih
obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred
objavo tega razpisa.
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega razpisa ni
imel neporavnanih obveznosti (največ 3
mesece)
in
Pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON 1/P (največ 3 mesece)
ali
za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega razpisa ni
imel neporavnanih obveznosti (največ 3
mesece)
in
Pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON 1/SP (velja samo za samostojnega podjetnika) (največ 3 mesece).
Stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
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podlagi podatkov iz letnega poročila AJPESu za leto 2005 z upoštevanjem kasnejših, z
verodostojnimi listinami izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev.
Dokazili:
Vpis stopnje pokritosti v obrazec ''Prijava''
in
Pooblastilo, da lahko naročnik od AJPES
pridobi letne računovodske izkaze (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), letno poročilo družbe overjeno z
žigom AJPES, na dan 31. 12. 2005 (največ
3 mesece).
Letna realizacija nad vrednostjo iz spodnje tabele (Celotni prihodki v letu 2005 nad
vrednostjo iz spodnje tabele) za posamezni
sklop. Kolikor se ponudnik prijavi na več
sklopov, mora biti letna realizacija najmanj
enaka seštevku vrednosti za prijavljene
sklope iz preglednice št. 1.
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njihove strani potrjen spisek le teh za vsak
posamezen sklop na katerega se prijavi ponudnik (največ 3 mesece).
Ponudnik mora izkazati zakonito razpolaganje z licencami in pravicami intelektualne lastnine potrebnih za področje prijave za
posamezen sklop na katerega se prijavlja
ponudnik.
Dokazilo: izjava principala o razpolaganju z licencami in pravicami intelektualne
lastnine potrebnih za področje prijave za
posamezen sklop na katerega se prijavlja
ponudnik (največ 3 mesece).
Ponudnik mora izkazati zakonito razpolaganje z rezervnimi deli za posamezen sklop
na katerega se prijavlja ponudnik.
Dokazilo: veljavna pogodba iz katere je
izkazano zakonito razpolaganje z rezervnimi deli za opremo, za posamezen sklop
na katerega se prijavlja ponudnik (veljavna
pogodba).

Preglednica št. 1:
Sklop
1. sklop: oprema proizvajalca IBM
2. sklop: oprema proizvajalca Storagetek
3. sklop: oprema proizvajalca Simmetrix EMC
4. sklop: oprema proizvajalca Hitachi Data System
5. sklop: oprema proizvajalca SUN Microsystems
Dokazili:
Vpis letne realizacije (celotnih prihodkov)
v obrazec ‘’Prijava’’
in
Pooblastilo, da lahko naročnik od AJPES
pridobi letne računovodske izkaze (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), letno poročilo družbe overjeno z
žigom AJPES, na dan 31. 12. 2005 (največ
3 mesece).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji
Ponudnik mora opravljati dejavnost na
področju, ki je predmet javnega razpisa
več kot 3 leta (šteto od roka za predložitev
ponudb) ter opravljati dejavnost na področju, ki je predmet razpisa v letih 2005 in
2006.
Dokazili:
Najmanj ena pogodba sklenjena pred
več kot 3 leti šteto od roka za predložitev
ponudb, za vsak prijavljeni sklop
in
Najmanj ena veljavna pogodba v letih
2005 in 2006, s področja predmeta javnega
razpisa za vsak prijavljeni sklop.
Ponudnik lahko za izpolnjevanje navedenih pogojev iz te točke, predloži isto pogodbo.
Ponudnik mora imeti urejeno poslovanje
vsaj z internimi predpisi, ki izkazujejo učinkovito in transparentno poslovanje.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, da ima
urejeno poslovanje vsaj z internimi predpisi,
ki izkazujejo učinkovito in transparentno poslovanje (največ 3 mesece).
Kapacitete, opremljenost ponudnika in
druge zahteve:
Ponudnik mora zagotoviti zalogo ključnih
rezervnih delov po navodilih principala, za
morebitno odpravo napak v opredeljenih časovnih rokih za opremo, ki jo vzdržuje.
Dokazilo: izjava principala o ponudnikovem zagotavljanju ključnih rezervnih delov
za odpravo napak v določenem režimu in z

Letna realizacija (celotni
prihodki) najmanj
580.000.000,00 SIT
35.000.000,00 SIT
180.000.000,00 SIT
180.000.000,00 SIT
190.000.000,00 SIT

Kadrovski pogoji
Ponudnik mora imeti (in prijaviti) na predmetni javni razpis vsaj 3 redno zaposlene
delavce, ki bodo neposredno opravljali storitve na posameznem sklopu za katerega se
ponudnik prijavlja.
Dokazilo: vpis v obrazcu ''Prijava''.
Redno zaposleni kadri morajo imeti vsaj
V. stopnjo izobrazbe.
Dokazilo: spričevalo ali potrdilo o opravljeni maturi ali zaključnem izpitu, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja za
zaposlenega delavca.
Prijavljeni delavci, ki bodo neposredno
opravljali storitve na posameznem sklopu,
morajo izkazovati ustrezna funkcionalna
znanja/izkušnje s področja opravljanja storitev na področju posameznega sklopa.
Dokazilo: izjava principala, da imajo prijavljeni delavci vsa ustrezna funkcionalna
znanja/izkušnje s področja opravljanja storitev na področju posameznega sklopa (največ 3 mesece).
Delovne izkušnje za delavce, ki bodo
neposredno opravljali storitve na posameznem sklopu:
– najmanj 2 zaposlena morata imeti več
kot 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju
storitev za posamezni sklop na katerega se
ponudnik prijavlja.
Dokazilo: pogodbe o zaposlitvi iz katerih je razvidna zahtevana delovna doba in
delovne izkušnje delavca ali izjava delodajalca, pri katerem je bil delavec zaposlen, iz
katere je razvidna zahtevana delovna doba
in delovne izkušnje.
Vsi redno zaposleni delavci, ki bodo neposredno opravljali razpisana dela, izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so polnoletni;
– niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot tri mesece;
– niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;

– so podpisali izjavo o dolžnosti varovanja podatkov naročnika in drugih državnih
organov;
– morajo na naročnikov poziv sodelovati
v postopku varnostnega preverjanja v skladu
z Uredbo o načinu in postopku varnostnega
preverjanja (Uradni list RS, št. 110/03).
Dokazila:
Vpis datuma rojstva za posameznega
prijavljenega redno zaposlenega delavca v
obrazcu ''Prijava''
in
Pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, in sicer, da prijavljeni redno zaposleni
delavec ni bil obsojen za kazniva dejanja
(ni vpisan v kazensko evidenco) – ponudnik
lahko predloži predmetno izjavo podpisano
s strani v izjavi navedenih za vse prijavljene
redno zaposlene delavce skupaj ali za vsakega posebej (največ 3 mesece)
in
Pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, in sicer, da posamezni redno zaposleni
delavec ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve naklepnega kaznivega dejanja – ponudnik lahko predloži predmetno
izjavo podpisano s strani v izjavi navedenih
za vse prijavljene redno zaposlene delavce
skupaj ali za vsakega posebej (največ 3
mesece)
in
Podpisana izjava o dolžnosti varovanja
podatkov naročnika in drugih državnih organov, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije – ponudnik predloži podpisano
predmetno izjavo za vsakega posebej (največ 3 mesece)
in
Pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego,
in sicer, da bo posamezni redno zaposleni
delavec na naročnikov poziv sodeloval v
postopku varnostnega preverjanja v skladu
z Uredbo o načinu in postopku varnostnega preverjanja (Uradni list RS, št. 110/03)
– ponudnik lahko predloži predmetno izjavo
za vse prijavljene redno zaposlene delavce
skupaj ali za vsakega posebej (največ 3
mesece).
Navedene pogoje morajo redno zaposleni delavci izvajalca izpolnjevati ves čas
trajanja pogodbenega razmerja. Naročnik si
kadarkoli v času trajanja pogodbe pridržuje
pravico preveriti izpolnjevanje le-teh.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena za
posamezen sklop.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-392/2005, zap.
št. JN: ODPOVZ-11/2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005/s250-247240 z dne 29. 12. 2005.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
5. 2. 2007 do 10. ure.
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Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 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 7. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 2.
2007 ob 13. uri; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Dostop do razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si.
Vse verzije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko
enake. Ponudniki s tiskanjem elektronske
oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako
pisni obliki. Razpisna dokumentacija je izdelana v računalniški obliki PDF – Portable
Document Format in Word. Ponudniki lahko
izpolnijo posamezne obrazce razpisne dokumentacije s pomočjo računalnika v elektronski obliki in jih nato natisnejo za potrebe
oddaje razpisne dokumentacije.
Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v
zvezi z vsebino javnega razpisa in v zvezi s
pripravo ponudbe potekajo izključno preko
informacijskega sistema na spletnih straneh
naročnika.
Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo na vzpostavljen informacijski sistem, do
katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.gov.si/ ali neposredno na naslovu http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori se objavljajo na omrežju internet
na naslovu http://www.mju.gov.si/ oziroma
na prej navedenem informacijskem sistemu.
Ponudnikom, ki ob prijavi v predmetni informacijski sistem označijo, da želijo odgovore
prejemati po elektronski pošti, se le-ti pošiljajo tudi preko elektronske pošte.
Naročnik bo dajal pojasnila oziroma odgovarjal na vprašanja v zvezi s predmetnim
javnim razpisom le, kolikor bodo vprašanja postavljena v informacijskem sistemu
v mapi z oznako ODPOVZ.IT-11/2005. Na
vprašanja, ki bodo postavljena v informacijskem sistemu v druge mape, naročnik ne
bo odgovarjal.
Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo
najkasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb. Po tem roku se pojasnila v zvezi s ponudnikovimi vprašanji ne
dajejo več.
V skladu s 97. členom ZJN-1 si naročnik
pridržuje pravico možnost oddaje dodatnih
storitev, v skladu in na način kot ga določa
ta člen.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-65,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) na kršitve, ki
so ponudnikom znane ali bi mu morale biti
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znane pred rokom za predložitev ponudbe,
je do roka za predložitev ponudbe. Pritožbe
(zahtevek za revizijo) po prejemu odločitve
o oddaji naročila, je 10 dni po prejemu te
odločitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-65, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-36713/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brežice, kontaktna oseba: Anica Hribar,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/49-91-540, faks 07/49-90-052,
elektronska pošta: anica.hribar@brezice.si,
internetni naslov: www.brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma Zupančič, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/49-91-546,
faks 07/49-90-052, elektronska pošta: vilma.zupancic@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma Zupančič, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/49-91-546,
faks 07/49-90-052, elektronska pošta: vilma.zupancic@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 2.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 517/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz osnovnošolcev v obdobju od
marca 2007 do februarja 2011.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevoz
osnovnošolcev v šolo in iz šole na območju
Občine Brežice od marca 2007 do februarja
2011.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007, konec 28. 2.
2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.

Stran

10003

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 1. 2007.
Pogoji in način plačila: ni plačila.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 1. 2007
ob 12.30; sejna soba Občine Brežice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Občina Brežice
Ob-36717/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, kontaktna oseba:
Tanja Javoršek, Trg Celjskih knezov 9,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-65-768,
faks 03/42-65-749, elektronska pošta: tanja.javorsek@celje.si, internetni naslov:
www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: JN-001/2006 S/TJ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja last Mestne občine Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– požarno zavarovanje,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje odgovornosti,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla,
– zavarovanje računalnikov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Stran

10004 /

Št.

137-139 / 29. 12. 2006

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
premij v 12 enakih zaporednih mesečnih
obrokih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpis registracije ponudnika. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave javnega naročila;
2. pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za upravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega javnega naročila;
3. pisno izjavo ponudnika, dano pod
materialno in kazensko odgovornostjo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem oziroma da ni bil pravnomočno obsojen. Dokazilo: fotokopija potrdila
ministrstva za pravosodje (Kazenska evidenca), da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki na dan oddaje ni starejše od
30 dni;
4. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
niuveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
objave javnega naročila;
5. original potrdilo, da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti zapadle do dneva dviga
potrdila, ki ga izda pristojni davčni urad ali
drug organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež in ki na dan oddaje ne sme biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
z veljavnostjo do 60 dni po odločitvi o izbiri
najugodnejše ponudbe;
2. obrazec BON-2, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih pred izdajo ni imel blokiranega računa, pri čemer le-ta ne sme biti
starejše od 30 dni od objave tega javnega
naročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podatki o referencah ponudnika za že
izvedene storitve s področja, ki je predmet
tega javnega naročila;
Kolikor ponudbi niso priložena dokazila
pod tč. III.2.1.1.), III.2.1.3.), in III.2.1.3.), ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
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:
1. višina premije – 80 točk,
2. čas potreben za izplačilo odškodnine
– 10 točk,
3. certifikat kakovosti ISO 9001 – 5
točk,
4. revizorsko mnenje – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 2. 2007.
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Cena: 42 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 42
EUR z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa) na transakcijski račun št. 01211-0100002855, sklic na
št. 2875108-714009-60999906. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega
razpisa, obvezen sklic).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 2007 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: javno odpiranje,
člani komisije po sklepu o imenovanju št.
JN-001/2006 S.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 2. 2007
ob 13. uri; Mestna občina Celje – Spodnja
stranska dvorana Narodnega doma; Trg
Celjskih knezov 9, Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Mestna občina Celje, Oddelek
za finance in gospodarstvo
Ob-36724/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kontrola zračnega prometa, d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Arnšek, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-48-70,
faks 01/473-48-60, elektronska pošta: dejan.arnsek@sloveniacontrol.si, internetni
naslov: http://www.sloveniacontrol.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/90-75-600, faks 05/90-75-609, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/90-75-600, faks 05/90-75-609, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 418-0017/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem VPN povezav za varno medkrajevno namensko omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika in lokacije, ki so navedene razpisni dokumentaciji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.40.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.

Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.40.00.00-7.
2) Kratek opis: Najem prve VPN povezave.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.40.00.00-7.
2) Kratek opis: najem druge, od prve popolnoma neodvisne VPN povezave.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v vrednosti 2.000
EUR (ne glede na število prijavljenih sklopov), z veljavnostjo do 90 dni od roka za
predložitev ponudb.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bančna garancija ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice
v vrednosti 10% od predvidene pogodbene
vrednosti brez DDV, v EUR z veljavnostjo do
konca veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: storitve se
obračunavajo mesečno za pretekli mesec,
rok plačila je 30 dni po prejemu posameznega računa. Faktura za prvi in zadnji mesec
se obračuna sorazmerno glede na število
dni storitve, ki jo je nudil ponudnik v mesecu
vzpostavitve (mesečni znesek se deli s številom dni v tem mesecu ter pomnoži s številom
dni delovanja povezave v tem mesecu).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je kadarkoli od leta 2004
dalje vsaj dvema poljubnima pogodbenima
partnerjema nudil storitev VPN povezave,
ki je tehnološko in po kapaciteti prenosa
primerljiva z razpisano povezavo;
5. ponudnik izpolnjuje tehnične zahteve
iz razpisne dokumentacije; ponudnik je v
obrazcu A-10 predložil opis nivoja zagotavljanja kakovosti storitev (Service Level) z
opisom načina odprave napak v primeru
izpada povezave ali tehničnih težav pri zagotavljanju storitev; ponudnik je natančno
opisal oziroma navedel trase ter lastništva
vodov in vozlišč, preko katerih namerava
vzpostaviti VPN povezave,
6. za vsak sklop: zaradi možnosti obvladovanja izpadov v primeru lastnega omrežja
oziroma vodov bo naročnik v primeru, da bo
za posamezen sklop dobil ponudbe ponudnikov, ki razpolagajo z lastnim ponujenim
omrežjem in bodo tega ponudili – lastni vodi
oziroma povezave (v vseh delih), ter ponudbe
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ponudnikov, ki imajo del ali celotno omrežje
najeto in bodo ponudili tak način izvedbe (najeti vodi oziroma povezave), izločil slednje,
ter izbral najugodnejšega ponudnika izmed
ponudnikov, ki bodo ponudili na razpolago
lastno omrežje. Kolikor takih ponudnikov za
posamezen sklop ne bo ali bodo nepravilne,
neprimerne ali nesprejemljive, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika izmed tistih,
ki bodo ponudili del ali celotno omrežje najeto
(najeti vodi oziroma povezave),
7. za sklop 2: tehnična rešitev ponudnika
drugega sklopa mora biti v celoti neodvisna
od tehnične rešitve izbranega ponudnika 1
sklopa. Ponudnik, ki bo izbran za sklop št.
1, hkrati ne more biti izbran za sklop št. 2 saj
taka rešitev ne more zagotavljati popolne
neodvisnosti dostopov.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
Ad 1) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence.
Ad 2) izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence; če ponudnik takega
dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel,
da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom ponudbe izjavlja da
izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje
dejavnosti.
Ad 3) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
Ad 4) Razvidno iz obrazca A-4 Prijava,
točka 1.6 reference, ki ga na tem mestu ni
potrebno ponovno predložiti.
Ad 5) Razvidno iz obrazcev A-10 specifikacije in A-11 Kapacitete, ki ju na tem mestu
ni potrebno ponovno predložiti.
Ad 6) Razvidno iz obrazcev A-10 specifikacije in A-11 Kapacitete, ki ju na tem mestu
ni potrebno ponovno predložiti.
Ad 7) Razvidno iz obrazcev A-10 specifikacije in A-11 Kapacitete, ki ju na tem mestu
ni potrebno ponovno predložiti.
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:
B1) spodaj navedena merila:
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 418-0017/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 1. 2007.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti brezplačno na
internetnem naslovu http://www.praetor.si
(rubtika Aktualna javna naročila) oziroma po
pisnem zahtevku, ki se naslovi na Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 1. 2007, do 12. uri,
Kontrola zračnega prometa, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 1. 2007
ob 12.30, Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Kontrola zračnega prometa, d.o.o.
Ob-36778/06
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.
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: IA 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava IDP, PGD, PZR in
PZI projektne dokumentacije za Medicinsko
fakulteto Univerze v Mariboru.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava IDP, PGD, PZR in PZI projektne
dokumentacije za Medicinsko fakulteto
Univerze v Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ob Taborski cesti, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava IDP, PGD, PZR in PZI projektne dokumentacije za Medicinsko fakulteto Univerze
v Mariboru.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Roki izvedbe del so naslednji:
– predaja IDP – 90 dni po podpisu pogodbe ob upoštevanju vmesnih uskladitev
z naročnikom;
– predaja PGD – 90 dni po potrditvi IDP,
ob upoštevanju sodelovanja izvajalca z revizorjem projektne dokumentacije;
– predaja PZI – 60 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja;
– predaja PZR – 30 dni po potrditvi PZI
projektne dokumentacije;
– sodelovanje pri gradnji, projektantski
nadzor – ca. 24 mesecev oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja (predvidoma v
letu 2009).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe
Naročnik bo pogodbeni znesek poravnal
situacijsko na naslednji način:
– za projektno dokumentacijo - po predaji celotne dokumentacije, na osnovi potrjene
situacije s strani pooblaščenega zastopnika
naročnika;
– projektantski nadzor tekom izvedbe
del, do pridobitve uporabnega dovoljenja na osnovi potrjenih mesečnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika naročnika.
Naročnik bo plačeval situacije v 60 dneh
po prejemu in potrditvi le-teh.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, in sicer: za gospodarske družbe
(pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike (fizične osebe):
– priglasitveni list DURS,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati,
– dokazilo ponudnika oziroma poslovodečega v primeru skupnega nastopa o zavarovanju pred odgovornostjo za škodo (kopija police), v skladu s 33. členom ZGO.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti (42.a. člen ZJN-1-UPB1)
Ponudnik priloži naslednja dokazila oziroma dokumente o ekonomsko-finančni
sposobnosti:
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:
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– 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 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 od
datuma odpiranja ponudb.
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.
Če ponudnik predloži fotokopijo dokazila
uradne institucije, mora le-tega parafirati in
žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika
kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference in dokazila ponudnika,
– reference odgovornega vodje pro
jekta,
– reference odgovornega projektanta arhitekture,
– pridobljene nagrade predvidenega avtorja idejnega projekta,
– spisek drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izdelavo projektne dokumentacije,
– reference odgovornega projektanta
faze gradbenih konstrukcij,
– reference odgovornega projektanta
faze tehnološke opreme laboratorijev,
– reference odgovornega projektanta
faze strojnih instalacij,
– reference odgovornega projektanta
faze elektro instalacij.
Skladno z razpisno dokumentacijo.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 132/06,
Ob-35006/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. pridobljene nagrade predvidenega avtorja idejnega projekta.
Skladno z razpisno dokumentacijo.
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: 29. 1. 2007.
Cena: 83,46 EUR.
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Pogoji in način plačila: plačilo na
transakcijski račun pri Novi KBM d.d.
01100-6030709059, pred dvigom razpisne
dokumentacije; razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti na sedežu Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, ob
predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 1. 2007 do 11.
ure, 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: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 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: 22. 12. 2006.
Univerza v Mariboru

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 3093/06

Ob-36475/06
Obvestilo
Vse prevzemnike razpisne dokumentacije za javni razpis št. JN 47/06: „Dobava
opreme za nadzemne el. vode ter kabelskih
omaric, objavljenem v Uradnih listih RS, št.
120-121 z dne 24. 11. 2006, Ob-32975/06
(objava) in št. 136/06 z dne 22. 12. 2006,
Ob-36011/06 (popravek), obveščamo, da je
eden izmed prevzemnikov razpisne dokumentacije vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila za razpisni sklop
št. 1: oprema za polizolirane vodnike (PIV).
Javno odpiranje ponudb se zato prestavi
za nedoločen čas, o čemer bodo prevzemniki razpisne dokumentacije pravočasno
obveščeni.
Vsem ponudnikom, ki so pravočasno
predložili ponudbe bodo ponudbe vrnjene.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 3050/06

Ob-36780/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila št. JN 43/06: »Dobava primarne
in sekundarne opreme za RTP 110/20 kV
Vrhnika«, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 106 z dne 13. 10. 2006, Ob-28408/06
(predhodna objava), Uradnem glasilu EU

št. 2006/S 195-207146 z dne 12. 10. 2006
(predhodna objava), Uradnem listu RS, št.
123-124 z dne 1. 12. 2006, Ob-33683/06
(objava) in Uradnem glasilu EU št. 2006/S
228-244868 z dne 30. 11. 2006 (objava) se
spremenijo naslednje točke:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini, (opredeljena že v objavi v Uradnem
listu RS, št. 123-124 z dne 1. 12. 2006,
Ob-33683/06 in Uradnem glasilu EU št.
2006/S 228-244868 z dne 30. 11. 2006) in
z rokom veljavnosti 150 dni od odpiranja
ponudb.
III.2.1.2)Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v
pristojnosti Davčne uprave RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON – 1 ponudnika, ki ni starejši od
30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini.
Veljavnost, oziroma starost navedenih
dokumentov bo naročnik presojal glede na
novi datum odpiranja ponudb, torej glede na
9. januar 2007.
Vsa ostala dokazila, oziroma pogoji, ki jih
mora izpolnjevati ponudnik, se ne spremenijo in ostanejo še naprej v veljavi.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Uradni list
RS, št. 106 dne 13. 10. 2006, Ob-28408/06,
Uradno glasilo EU št. 2006/S 195-207146 z
dne 12. 10. 2006, Uradni list RS, št. 123-124
z dne 1. 12. 2006, Ob-33683/06, Uradno
glasilo EU št. 2006/S 228-244868 z dne
30. 11. 2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. januarja 2007,
vsak delovnik med 8. in 12. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. januarja 2007 do
9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. junija 2007 ali 150 dni od
dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. januar
2007 ob 10.30; 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 4. januarja 2007.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-36411/06
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 Božidar
Govedič – 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,
bozidar.govedic@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
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med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
+386/2/22-00-128 – splošni del in Božidar
Govedič, tel. +386/2/22-00-157 – tehnični
del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Bojana Brauner, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Bojana.brauner@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kablovod 110 kV Koroška vrata – Melje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.42.12.00.
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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 536,577.924
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec do 15. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 93 točk,
2. reference – 5 točk,
3. rok plačila – 2 točki.
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 12. 2. 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: 12. 2. 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: 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: 12. 2. 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. +386/2/22-00-128 – za splošni del in
Božidar Govedič, tel. +386/2/22-00-157 – za
tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-36412/06
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 Zoran
Zadek – 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, zoran.zadek@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 Zoran Zadek, tel. 02/22-00-158 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Bojana Brauner, pisarna 105/1.
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nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Bojana.brauner@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema 110 kV za RTP Ptuj – Breg.
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: odklopniki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
17,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobave v roku 12 mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: ločilniki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
13,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobave v roku 12 mesecev.
Sklop št. C
2) Kratek opis: kombinirani instrumentni
transformatorji.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
11,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 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:
41,000.000 SIT brez DDV.
Sklop A: 17,000.000 SIT; sklop B:
13,000.000 SIT; sklop C: 11,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
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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 89 točk,
2. reference 5 točk,
3. usposobljenost 4 točke,
4. 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 30. 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: 30. 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: 30. 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 Zoran Zadek, tel. 02/22-00-158 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-36413/06
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 Božidar
Govedič – 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,
bozidar.govedic@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.
+386/2/22-00-128 – splošni del; Božidar Govedič, tel. +386/2/22-00-157 – tehnični del,
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Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Bojana Brauner, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Bojana.brauner@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema 110 kV (GIS) s priključki za RTP
Mačkovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.20.
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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 310,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec do 15. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 93 točk,
2. reference 5 točk,
3. 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 12. 2. 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: 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: 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: 12. 2. 2007
ob 11. 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. +386/2/22-00-128 – za splošni del in
Božidar Govedič, tel. +386/2/22-00-157 – za
tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-36781/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Andrej Fortunat, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: andrej.fortunat@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 22/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava 110 kV opreme za TR1 polje v
RTP 110/20 kV Plave.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP Plave.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava primarne in sekundarne opreme za TR1
polje v RTP 110/20 kV Plave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji za vrednotenje
sposobnosti skladni z prvim odstavkom in
prvo in drugo točko četrtega odstavka 42.
člena ZJN-1; letno povprečje prihodkov od
prodaje (2003–2005) mora biti najmanj v višini trikratne ponudbene vrednosti; potrdilo
o finančnem stanju ponudnika; potrdilo o
poravnanih davkih; seznam o že izvedenih
dobavah; dokazila, da je blago proizvedeno
po zahtevanih standardih; dokazilo, da ni
zoper ponudnika uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden
katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra, da je
registriran pri pristojnem sodišču, oziroma
za s.p. ustrezen dokument davčne uprave;
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno; potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež; potrdilo, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON 1 in BON
2 in potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa ali BON/1P, ter
potrdilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje 3 mesece. Samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2005,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na TRR za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam o že izvedenih dobavah ponujenega blaga v zadnjih treh
letih, skupaj s potrdili o referencah; ponudnik mora priložiti v ponudbi dokumente o
ustreznosti, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge neodvisne organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost
opreme z zahtevanimi tehničnimi predpisi,
specifikacijami in standardi. V kolikor ponudnik predloži lastno izjavo o skladnosti
za razpisano opremo, lahko naročnik pred
dokončno odločitvijo o izbiri zahteva pregled
celotne dokumentacije o ustreznosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference,
– rok plačila,
– kakovost (ISO).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 22/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 2. 2007.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic 22/2006B.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: do 7. 4. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 2. 2007
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Elektro Primorska
Ob-36782/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, kontaktna oseba: Benjamin Turnšek, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31, elektronska pošta: benjamin.turnsek@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 24/2006-B.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme daljinsko vodenih progovnih ločilnih mest z odklopniki in zaščito na DE Tolmin.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: področje DE Tolmin.
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: 11 kosov daljinsko vodenih progovnih ločilnih
mest z odklopniki.
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 (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji za vrednotenje
sposobnosti skladni z prvim odstavkom in
prvo in drugo točko četrtega odstavka 42.
člena ZJN-1; dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerekoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež; da je ponudnik poravnal vse davke;
finančno stanje ponudnika; letno povprečje
prihodkov od prodaje (2003–2006) mora biti
najmanj v višini trikratne ponudbene vrednosti; dokazila o že izvedenih dobavah in
montažah; dokazila da je blago proizvedeno
po zahtevanih standardih; ponudnik mora
predložiti dokazilo proizvajalca (zastopnika),
da lahko dobavi ponujeno blago; fotografije
blaga; navedba strokovnega kadra, ki bo
sodeloval pri izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila v skladu z drugim
odstavkom 42. člena ZJN-1; izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da ni
zoper ponudnika uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja, da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden
katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež; potrdilo, ki ga izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države,
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON 1 in BON
2 in potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa ali BON/1P, ter
potrdilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje 3 mesece. Samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2005,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na TRR za zadnje
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tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam o že izvedenih dobavah ponujenega blaga v zadnjih štirih letih,
skupaj s potrdili o referencah; dokumente o
ustreznosti, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge neodvisne organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost
opreme z zahtevanimi tehničnimi predpisi,
specifikacijami in standardi. Kolikor ponudnik predloži lastno izjavo o skladnosti za
razpisano opremo, lahko naročnik pred dokončno odločitvijo o izbiri zahteva pregled
celotne dokumentacije o ustreznosti; dokazilo, da lahko dobavi ponujeno blago v
obsegu in rokih, ki so zahtevani v razpisni
dokumentaciji – pisno izjavo proizvajalca,
ali pooblaščenega zastopnika za Slovenijo, ali fotokopijo pogodbe z proizvajalcem
(vsaj prvo in zadnjo stran); barvne fotografije ponujene opreme (v elektronski obliki
na zgoščenki); seznam zaposlenih kadrov
ponudnika z njihovo izobrazbo, ter številko
vpisa v IZS.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference,
– rok plačila,
– kakovost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 24/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 1. 2007.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic 24/2006B.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 1. 2007
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Elektro Primorska
Ob-36785/06
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 Zvonko Kokol – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-ma-
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ribor.si, zvonko.kokol@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 Zvonko Kokol, tel. 02/22-00-761 – 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:
oprema za daljinsko vodenje SNO; sklop
A: odklopniki z zaščito, sklop B: ločilna
stikala.
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: odklopniki z zaščito.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
21,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobave v roku 12 mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: ločilna stikala.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
16,500.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 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: 37,500.000
SIT brez DDV; sklop A: 21,000.000 SIT;
sklop B: 16,500.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zah-

tevanih 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 93 točk,
2. reference 5 točk,
3. 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 30. 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: 30. 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: 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: 30. 1. 2007
ob 11. 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 Zvonko Kokol, tel. 02/22-00-761 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-36409/06
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 Ivanka
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Marin – 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 Ivanka Marin, tel. 02/22-00-583 – 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: Danijela Homec, 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: mateja.podlesnik@elektro-maribor.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno obrtniška dela za RTP Ptuj
– Breg.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – RTP
Koroška vrata, Maribor.
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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 226,617.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 93 točk,
2. reference: 5 točk,
3. 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 29. 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: 29. 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: 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: 29. 1. 2007
ob 11. 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 Ivanka Marin, tel. 02/22-00-583 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Maribor
Ob-36410/06
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 Ivanka
Marin – 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 Ivanka Marin, tel. 02/22-00-583 – 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.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Danijela Homec, 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: mateja.podlesnik@elektro-maribor.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno obrtniška dela za RTP Mačkovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – RTP
Koroška vrata, Maribor.
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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 338,027.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 93 točk,
2. reference: 5 točk,
3. rok plačila: 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 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: 29. 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: 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: 29. 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 Ivanka Marin, tel. 02/22-00-583 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Maribor

Storitve
Št. 3056/06
Ob-36447/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, d.d., kontaktni osebi: Irena Homovc Gačnik (splošni
del) in Mirko Koren, univ. dipl. inž. grad.
(tehnični del), Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si, internetni naslov: www.elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, d.d., kontaktna
oseba: Janko Hribar, vložišče na Slovenska
c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje, vsak delovnik
med 8. in 12. uro, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114, faks 01/23-12-542,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si, internetni naslov: www.elektroljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Irena
Homovc Gačnik, Slovenska c. 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: jav-
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na.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 51/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje obnove antikorozijske zaščite
na objektih in postrojih družbe Elektro
Ljubljana d.d.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 45442120-4, dodatni predmeti:
45442200-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45442120-4, dodatni predmeti:
45442200-9.
2) Kratek opis: obnova antikorozijske
zaščite na enosistemskih in dvosistemskih
daljnovodih 20 kV, 35 kV in 110 kV.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji za II.
fazo postopka.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45442120-4, dodatni predmeti:
45442200-9.
2) Kratek opis: obnova antikorozijske zaščite na postrojih v RTP, RP in TP in ostalih
objektih na področju podjetja Elektro Ljubljana, d.d.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji za II.
fazo postopka.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: obnova antikorozijske zaščite
na enosistemskih in dvosistemskih daljnovodih 20 kV, 35 kV in 110 kV,
– sklop 2: obnova antikorozijske zaščite na postrojih v RTP, RP in TP in ostalih
objektih na področju podjetja Elektro Ljubljana, d.d.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– pisna izjava ponudnika, da bo v primeru, če mu bo priznana sposobnost v prvi fazi
tega postopka, priložil ponudbi v II. fazi postopka garancijo za resnost ponudbe v višini
10% od pogodbene vrednosti (priloga 10),
– pisna izjava ponudnika, da bo v primeru, če mu bo priznana sposobnost v prvi
fazi tega postopka, priložil ponudbi v II. fazi
postopka garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene
vrednosti (priloga št. 11).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupnem nastopanju,
krovni sporazum.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
♦ redni izpisek iz sodnega registra, ki
odraža zadnje stanje ponudnika in ga izdaja pristojno Okrožno sodišče, iz katerega
je razvidno, da je podjetje registrirano za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ga izda krajevno pristojni davčni
organ. Takšen dokument se zahteva tudi za
morebitne podizvajalce;
♦ potrdilo Ministrstva za pravosodje RS,
da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem;
♦ pisna izjava ponudnika o izdanih pravnomočnih odločbah v zvezi z njegovim poslovanjem (priloga št. 3);
♦ pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe (priloga 6);
♦ pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih (priloga št 7);
♦ pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa (priloga št. 8).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
♦ dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ne starejši
od 30 dni, glede na datum oddaje vloge;
♦ bonitetna informacija (bodisi BON1 ali
BON 2 ali BON 1/P) ali potrdila vseh bank,
pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski
račun;
– pisna izjava ponudnika, da bo v primeru, če mu bo priznana sposobnost v prvi fazi
tega postopka, priložil ponudbi v II. fazi postopka garancijo za resnost ponudbe v višini
10% od pogodbene vrednosti (priloga 10);
– pisna izjava ponudnika, da bo v primeru, če mu bo priznana sposobnost v prvi
fazi tega postopka, priložil ponudbi v II. fazi
postopka garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene
vrednosti (priloga št. 11).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
□ pisna izjava ponudnika o sposobnosti
(priloga št 4), s katero skupaj z eventualnim
podizvajalcem dokazuje prosto kadrovsko
zmogljivost usposobljenih delavcev (s priloženim seznamom delavcev za izvedbo naročila) in zadostno tehnično opremljenost za
izvedbo naročila;
– pisna izjava ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za pro
izvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in o zagotovitvi
garancij (priloga št. 14).
III.2.1.4) Drugi podatki:
♦ izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 2);
♦ pisna izjava ponudnika o upoštevanju
zahtev 22. in 24. člena Zakona o varnosti in
zdravju pri delu (priloga št. 5);
♦ pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10 točke 23. člena ZJN-1 (priloga št. 9);
□ dokazilo (pozitivno referenčno potrdilo)
dejanskega izvajalca razpisanih del (ponudnik ali v ponudbi navedeni podizvajalec)
– ločeno za sklope 1 in 2,
♦ pisna izjava o skupnem nastopanju
(priloga št. 13);
– vzorec krovnega sporazuma, ki ga
mora ponudnik podpisati in žigosati;
– dokazila glede izpolnjevanja drugih
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
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tih:

Pomen oznak pri zahtevanih dokumen-

♦ dokument mora biti predložen za vse
ponudnike (=soponudnike) v primeru predložitve skupne ponudbe,
□ pogoj lahko ponudniki v primeru predložitve skupne ponudbe izpolnjujejo kumulativno.
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: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
– število 5 za razpisni sklop št. 1,
– število 10 za razpisni sklop št. 2.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena (v II. fazi postopka).
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
(v I. fazi postopka).
Opomba: merilo za oddajo v I. fazi postopka je ekonomsko najugodnejša ponudba glede na naslednja merila:
Razpisni sklop št. 1:
– kadrovska zasedba in strokovna usposobljenost (10 točk),
– potrjene reference (6 točk),
– certifikati ISO razreda 9000 (1,5 točke).

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-36886/06
Preklic
Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Ljubljanska cesta 17, Celje, preklicuje
objavo javnega razpisa za dobavo električne
energije za potrebe javnih zavodov, ki je bil
napačno objavljen pod rubriko »Obvestila
o oddaji naročila« pod št. Ob-35821/06 v
Uradnem listu RS, št. 135-136 z dne 22. 12.
2006.
Zveza srednjih šol
in dijaških domov Slovenije
Ob-36358/06
Popravek
V obvestilu o oddaji naročila za opremo
za večkanalno mikroskopsko dinamično slikanje, objavljenem v Ur. l. RS, št. 64 z dne
6. 7. 2005 (Ob-18883/05), se točka VI.6)
pravilno glasi:
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Ob-36225/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Laura Komparič, Ul. XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slove-
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Razpisni sklop št. 2:
– potrjene reference (6 točk),
– certifikati ISO razreda 9000 (1,5 točke).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 51/06.
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: 29. 1. 2007 ali 39 dni
od odposlanja obvestila.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v II. fazi postopka je predvideno javno odpiranje ponudb. Pooblaščeni
predstavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
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: 21. 12. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.

nija, tel. 01/300-98-81, faks 01/300-98-78,
elektronska pošta: komerciala@dars.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
18.20.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404/2006.
II.5) Kratek opis: dobava osebne varovalne opreme in službenih oblek vzdrževalcev avtocest in pobiralcev cestnine.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 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. 404/2006: Asteko
d.o.o., kontaktna oseba: Vida Erjavec, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/280-36-30, faks 01/280-36-38, elektronska pošta: info@asteko.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 165,896.876,4 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 404/2006: Labod
konfekcija Novo mesto d.d., kontaktna oseba: Renata Bezek, Seidlova cesta 35, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-17-479,
faks 07/39-17-479, elektronska pošta: renata.bezek@labod.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,215.568 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404/2006.
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; Ur. l. RS, št. 150 z dne 9. 8. 2006,
Ob-16198/06.
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: 18. 12. 2006.
DARS d.d.
Ob-36226/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Laura Komparič, Ul. XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija, tel. 01/300-98-81, faks 01/300-98-78,
elektronska pošta: komerciala@dars.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
28.82.31.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 418/2006.
II.5) Kratek opis: dobava varnostnih
ograj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 165,000.000 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. 418/2006: Petrič d.o.o.,
kontaktna oseba: Marko Pogačnik, Goriška
cesta 57, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/36-59-000, faks 05/36-59-022, elektronska pošta: petric@petric.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 177,402.700 SIT;
najnižja ponudba 177,402.700 SIT, najvišja
ponudba 178,554.952 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: 418/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 149 z dne 8. 8. 2006,
Ob-16086/06.
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: 18. 12. 2006.
DARS d.d.
Ob-36227/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JKP
Komunala Kočevje, d.o.o., kontaktna oseba: Leon Behin, Tesarska ulica 10, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-12-60, faks
01/895-16-97.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.5) Kratek opis: dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe Javnega
komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 99 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 95 točk,
– plačilni rok do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Petrol d.d., Ljubljana,
kontaktna oseba: Gregor Gerjevič, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel.
07/373-06-00, faks 07/373-02-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 93,498.300 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 03/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 102 z dne 6. 10. 2006,
Ob-27979/06.
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: 18. 12. 2006.
JKP Komunala Kočevje, d.o.o.
Ob-36351/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mirjana
Prelič, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-19-501, faks 01/47-19-730,
elektronska pošta: mirjana.prelic@bsi.si,
internetni naslov: www.bsi.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.00.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 54.40-0289/06-Mko.
II.5) Kratek opis: stroj za štetje in ugotavljanje pristnosti kovancev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,170.000 SIT oziroma 59.130,36
EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– dobavni rok,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 54.40-0289/06-Mko: Biroform DNS d.o.o., Blatnica 6, 1236 Trzin.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,800.930 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 54.40-0289/06Mko.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 85 z dne 11. 8. 2006,
Ob-22996/06.
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: 19. 12. 2006.
Banka Slovenije
Ob-36360/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.10.00.00.-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 042/2006-1L-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup pisarniškega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena – 94 točk,
– popust na cenik blaga ki ni zajet v
obrazcu predračuna – 6 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 042/2006-1L-ODP/B:
DZS založništvo in trgovina d.d., kontaktna oseba: Ladislav Jalševac, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-71-47, faks 01/586-71-48.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 042/2006-1LODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006,
Ob-28385/06.
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: 18. 12. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-156/2006/21
Ob-36361/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.

I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo protivlomnega sistema in sistema za videonadzor,
št. 430-156/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana in posamezne organizacijske enote
na območju Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava protivlomnega sistema in sistema za video nadzor.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 69,670.032 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-156/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 48-49
z dne 12. 5. 2006, Ob-13264/06.
Druge prejšnje objave: Ur. l. RS, št. 55 z
dne 26. 5. 2006, Ob-14568/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PU Nova Gorica
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: VTZ d.o.o.,
Koprska 96, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: a.gornik@vtz.si, tel. +386/1/244-53-00,
faks +386/1/256-83-65.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 9,800.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
12,288.331,20 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PU Maribor
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Prins d.d., Cesta dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: anton.grasic@iskraprins.si, tel.
+386/1/476-98-43, faks +386/1/423-22-59.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 9,700.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
11,578.537,20 SIT z 20% DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PO Šempeter pri Gorici
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: VTZ d.o.o.,
Koprska 96, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: a.gornik@vtz.si, tel. +386/1/244-53-00,
faks +386/1/256-83-65.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,800.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,504.108,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Dobava in montaža opreme za
sistem protivlomnega varovanja na objektu
PU Maribor
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Sistemi
d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gorazd.mandelj@iskrasistemi.si, tel.
+386/1/513-10-52, faks +386/1/511-14-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,854.524 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8
Naslov: Inštalacije za sistem protivlomnega varovanja na objektu PU Maribor
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Protect Infra d.o.o., Partizanska cesta 36,
2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: tajnistvo@protect.si, tel. +386/2/234-99-05, faks
+386/1/234-99-19.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
417.960 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Dobava in montaža opreme za
sistem protivlomnega varovanja objekta PU
Murska Sobota
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Sistemi
d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gorazd.mandelj@iskrasistemi.si, tel.
+386/1/513-10-52, faks +386/1/511-14-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,800.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,305.756 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10
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Naslov: Inštalacije za sistem protivlomnega varovanja na objektu PU Murska
Sobota
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: G7 d.o.o.,
Špruha 33, 1236 Trzin, Slovenija, e-pošta:
niko.zigante@g-7.si, tel. +386/1/588-55-50,
faks +386/1/588-55-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 800.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
561.592,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11
Naslov: Dobava in montaža opreme za
sistem protivlomnega varovanja objekta PU
Slovenj Gradec
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Sistemi
d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gorazd.mandelj@iskrasistemi.si, tel.
+386/1/513-10-52, faks +386/1/511-14-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,642.096 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov: Inštalacije za sistem protivlomnega varovanja na objektu PU Slovenj
Gradec
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: G7 d.o.o.,
Špruha 33, 1236 Trzin, Slovenija, e-pošta:
niko.zigante@g-7.si, tel. +386/1/588-55-50,
faks +386/1/588-55-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 900.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
521.304 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 13
Naslov: Dobava in montaža nadzornega
centra na objektu CO Gotenica
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Sistemi
d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gorazd.mandelj@iskrasistemi.si, tel.
+386/1/513-10-52, faks +386/1/511-14-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,700.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
5,562.456 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 14
Naslov: Oprema za razširitev sistema
protivlomnega varovanja na objektu CO
Gotenica
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V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Sistemi
d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gorazd.mandelj@iskrasistemi.si, tel.
+386/1/513-10-52, faks +386/1/511-14-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,600.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,404.440 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 15
Naslov: Dobava rezervne opreme za sistem protivlomnega varovanja
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: VTZ d.o.o.,
Koprska 96, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: a.gornik@vtz.si, tel. +386/1/244-53-00,
faks +386/1/256-83-65.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
659.376 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 16
Naslov: Nadgradnja protivlomnega sistema PU Ljubljana
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: G7 d.o.o.,
Špruha 33, 1236 Trzin, Slovenija, e-pošta:
niko.zigante@g-7.si, tel. +386/1/588-55-50,
faks +386/1/588-55-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
670.230 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 17
Naslov: Dobava in montaža opreme za
sistem aktivnega požarnega javljanja na
objektu PU Ljubljana
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sintal
d.d., Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: igor.rot@sintal.si, tel.
+386/1/513-01-50, faks +386/1/513-01-09.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
5,215.281,60 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 18
Naslov: Inštalacije za sistem aktivnega
požarnega javljanja na objektu PU Ljubljana
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pro-

Stran

10016 /

Št.

137-139 / 29. 12. 2006

tekt Infra d.o.o., Partizanska cesta 36,
2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: tajnistvo@protect.si, tel. +386/2/234-99-05, faks
+386/2/234-99-19.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,145.600 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 19
Naslov: Dograditev sistema aktivnega
požarnega javljanja na objektu CO Gotenica
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Sistemi
d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gorazd.mandelj@iskrasistemi.si, tel.
+386/1/513-10-52, faks +386/1/511-14-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,100.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,737.032 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 20
Naslov: Nadgradnja sistema za prenos
alarmnih sporočil
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Sistemi
d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gorazd.mandelj@iskrasistemi.si, tel.
+386/1/513-10-52, faks +386/1/511-14-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
8,226.804 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 21
Naslov: Dobava in vgradnja registratorjev
delovnega časa na lokaciji PU Ljubljana
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: TSE
d.o.o., Tržaška cesta 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: prodaja@tse.si, tel.
+386/1/242-54-00, faks +386/1/423-71-90.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
831.710,40 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 22
Naslov: Dobava in vgradnja registratorja
delovnega časa na lokaciji PU Koper
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: TSE
d.o.o., Tržaška cesta 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: prodaja@tse.si, tel.
+386/1/242-54-00, faks +386/1/423-71-90.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
542.892 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Javni razpis je obsegal 24 sklopov, pri
čemer je le-ta uspel za sklope 1, 2, 3, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19,
20, 21 in 22, ter ni uspel za sklope 4, 5, 6,
23, in 24.
To obvestilo obsega izid za sklope 1, 2,
3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21 in 22 za katere so bile že sklenjene pogodbe.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 932/06
Ob-36396/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 00386/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.15.74.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup respiratorjev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,937.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. končna ponudbena vrednost za sklop
95%,
2. stroški preventivnega in servisnega
vzdrževanja 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 31/06 - 3. sklop: specialni
respirator za novorojenčke in majhne dojenčke z oscilacijsko ventilacijo: Medicotehna d.o.o., kontaktna oseba: Vojko Zakrajšek,
Zadobrovška cesta 42A, 1260 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/529-15-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 11,134.127,15 SIT.
V.1.1): Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 31/06-2. sklop: oscilacijski

respirator: AMS Meding d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Arzenšek, Ljubljanska cesta
6a, 3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,374.393,84 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
2. sklop: 1,
3. sklop: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 335/06 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15445/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-36398/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktni osebi: Andrej Marinček, Srečko
Mohorčič, Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje,
Slovenija.
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: E-JN-EL 03/2006.
II.5) Kratek opis: nabava električne
energije v letih 2007 in 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
29,000.000
SIT (121.014,86
EURO).
V.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. E-JN-EL O3/2006:
Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Slavica Knežević, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: VT: 0,08723
EVRO/kWh (20,90 SIT), MT: 0,04397
EVRO/kWh (10,53 SIT), najnižja ponudba VT: 0,08723 EVRO/kWh, MT: 0,04397
EVRO/kWh, najvišja ponudba: VT: 0,08723
EVRO/kWh, MT: 0,04397 EVRO/kWh.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: Ob-30616/06 z dne 3. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
Št. 430-55/2006/16
Ob-36406/06
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, Inšpektorata RS za notranje zadeve
in Upravnih enot RS, Štefanova ulica 2,
Ljubljana, 1501 Slovenija, v roke: Veroni-
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ka Bajrič, tel. +386/1/428-40-54, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo opreme za
nadzor prometa in druge tehnične opreme,
št. 430-55/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave opreme
in (za sklop 1, sklop 2, sklop 4, sklop 5,
sklop 8) izvedbe usposabljanja je lokacija
naročnika Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava opreme za nadzor prometa in druge tehnične
opreme ter (za sklop 1, sklop 2, sklop 4,
sklop 5, sklop 8) izvedba usposabljanja
za predmetno opremo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 28,594.106 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-55/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da;
Obvestilo o naročilu: 6078/06, Ur. l. RS,
št. 23 z dne 3. 3. 2006.
Druge prejšnje objave: 7715/06, Ur. l.
RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Ročni elektronski indikatorji alkohola v izdihanem zraku
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Dräger Slovenija d.o.o., Nadgoriška cesta
19, Ljubljana - Črnuče, 1231 Slovenija,
e-pošta: marko.zigon@draeger.com, tel.
+386/1/561-22-63 faks +386/1/561-22-65.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,750.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,260.160 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Merilniki hitrosti, ki delujejo na
principu laserske svetlobe in dodatnih naprav k sistemu
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Intermatic
d.o.o., Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: miro.zivkovic@intermatic.si, tel.
+386/1/434-44-14, faks +386/1/434-32-53.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 12,355.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
14,375.880 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Nadgradnja mobilnega video
nadzornega sistema Provida
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DATCON d.o.o., Polzela 136a, 3313 Polzela,
Slovenija, e-pošta: defence@dat-con.si, tel.
+386/3/703-33-00, faks +386/3/572-04-08.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,583.333,33 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
5,337.009,60 SIT z 20% DV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Demo kovček DTCO 1381 in
testne kartice ter printerski papir za DTCO
1381
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Tahografi d.o.o., Mlinska cesta 1a, 2250 Ptuj,
Slovenija, e-pošta: rasl@tahografi.si, tel.
+386/2/788-09-19, faks +386/2/788-09-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 941.666,67 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,290.096 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Prenosne elektronske tehtnice
– naprave za ugotavljanje preobremenjenosti vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DATCON d.o.o., Polzela 136a, 3313 Polzela,
Slovenija, e-pošta: defence@dat-con.si, tel.
+386/3/703-33-00 faks +386/3/572-04-08.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,666.666,67 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
15,036.600 SIT Z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8
Naslov: Fonometer – naprava za merjenje jakosti hrupa
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Tahografi d.o.o., Mlinska cesta 1a, 2250 Ptuj,
Slovenija, e-pošta: rasl@tahografi.si, tel.
+386/2/788-09-19 faks +386/2/788-09-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 275.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 638.106 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.
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VI.2) Dodatne informacije: javni razpis za
sklope 6, 7, 9, 10, 11 in 12 ni uspel.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije,
Inšpektorata RS za notranje zadeve in
Upravnih enot RS
Ob-36407/06
I.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 (URL):
http://www.gov.si/mf/slov/index.htm.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: SRV-09.2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
– 10 strežniških rezin v skupnem ohišju,
– 2 zmogljiva aplikacijska strežnika,
– 4 aplikacijski strežniki,
– 3 enote za varnostno arhiviranje,
– VGA/key/mouse konzola,
– 2 strežnika za Lotus Notes in IMIs
diski.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30260000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 25,913.032,61 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. tehnične karakteristike opreme 50
2. finančne in kadrovske
zmožnosti ponudnika
20
3. komercialne pogoje
20
4. vzdrževanje ponujene opreme 10
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
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IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu.
Oddelek V: oddaja naročila (1)
Št. naročila: 1
Naslov: 10 strežniških rezin v skupnem
ohišju
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Simt
d.o.o., Industrijska 4, 1290 Grosuplje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
10,710.112,61 brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (2)
Št. naročila: 2
Naslov: 2 zmogljiva aplikacijska strež
nika
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Simt
d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
15,202.920 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 12. 2006.
Ministrstvo za finance
Št. 961-06/2006
Ob-36417/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.10.00-1; dodatni predmeti, glavni
besednjak: 30.23.30.00-1; 30.21.70.00-3;
31.35.20.00-8; 31.22.40.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-17/2006.
II.5) Kratek opis:
Dobava in montaža glavnega strežnika, dobava in montaža diskovnega
polja, nadgradnja FC stikal, nadgradnja
strežnikov ter izgradnja dodatnega računalniškega ožičenja in vzpostavitev SAN
omrežja po sklopih:
1. sklop: 1.1. Dobava in montaža glavnega strežnika
2. sklop: 2.1. Dobava in montaža diskovnega polja
3. sklop: 3.1. Nadgradnja FC stikal
3.2. Nadgradnja strežnikov IBM x 445
4. sklop: 4.1. Izgradnja dodatnega računalniškega ožičenja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 223,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 961-17/2006: S&T Hermes
Plus d.d., kontaktna oseba: Nika Perko, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-55-200, faks 01/58-55-201, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si, internetni naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 216,627.338 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV), delež 85%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-17/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006,
Ob-28362/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
1. Podizvajalci bodo izvedli 85% delež 4.
sklopa javnega naročila, to je izgradnjo dodatnega računalniškega ožičenja za vzpostavitev SAN omrežja. Za ostale sklope podizvajalci niso bili dovoljeni.
2. Navedenemu ponudniku so bili oddani
vsi štirje sklopi.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 961-17/2006
Ob-36418/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.20.00.00-1; dodatni predmeti, glavni
besednjak: 30.21.40.00-2; 30.21.33.00-8;
30.23.32.31-9; 30.24.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-18/2006.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 145,500.000 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. 961-18/2006-I. sklop: Askpro,
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Vito Mo-

lan, Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/239-11-70, faks 01/239-11-90,
elektronska pošta: vito.molan@askpro.si,
internetni naslov: www.askpro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 98,159.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
961-18/2006-2., 3. in 4. sklop: S&T Hermes
Plus d.d., kontaktna oseba: Marko Bura,
Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-55-200, faks 01 58 55 201,
elektronska pošta: marko.bura@snt.si, internetni naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,031.541,06 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-18/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006,
Ob-28859/06.
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: 19. 12. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 430-281/2006/23
Ob-36476/06
I.1) ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Štefanova ulica 2, Ljubljana,
1501 Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks + 386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku s pogajanji brez
predhodne objave za dobavo policijskega
helikopterja za nadzor državne meje, št.
430-281p/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacija naročnika
– Letalska policijska enota (LPE 130J), Brnik, Slovenija.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava namensko opremljenega policijskega helikopterja za nadzor državne meje ter
izvedba šolanja oseb naročnika za predmetni helikopter.
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II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.31.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 1.774,984.118 SIT brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
j) vse ponudbe, predložene na podlagi
odprtega postopka, omejenega postopka ali
konkurenčnega dialoga, so bile nepravilne
ali nesprejemljive. Na pogajanja so bili povabljeni samo tisti ponudniki, ki so izpolnjevali merila za ugotavljanje usposobljenosti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-281p/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava policijskega helikopterja
za nadzor državne meje
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurocopter
Deutschland GmbH, Postfach 1353 Industriestrasse 4, Donauwörth D-86609, Nemčija,
e-pošta: lyndia.bezanger@eurocopter.com,
tel. +33 4 42 85 94 79, faks +33 4 42 85
83 00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1.800,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1.774,984.118 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
– PSF0522.
VI.2) Dodatne informacije: javno naročilo
je izvedeno na podlagi neuspelega javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku za dobavo policijskega helikopterja
za nadzor državne meje, št. 430-281/2006,
objavljenim v Uradnem glasilu Evropskih
skupnosti pod št. Obvestila v kazalu UL
2006/S 144-155101, z dne 1. 8. 2006, ter
v Uradnem listu Republike Slovenije, št.
83/06, z dne 4. 8. 2006, Ob-22194/06.
Opomba k točki V.4) Skupna končna vrednost naročila: javno naročilo je oddano v
skupni vrednosti 1.792,104.497 SIT z vključenim DDV za šolanje, vrednost brez DDV
znaša 1.774,984.118 SIT.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, Ljubljana, 1001 Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana,
1501 Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Št. 944/06
Ob-36477/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup sadja in zelenjave - 54 sklopov.
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 sadja in zelenjave – 54 sklopov
– naročilo se oddaja po sklopih; 1 sklop, več
sklopov ali vse sklope.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.30.00.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005/S/183-180752 z dne 22. 9. 2005.
Št. naročila 42
Naslov: Sklopi 21-26, 28-34, 36-51
V.l) Datum oddaje naročila: 6. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 14.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kralj
Stanislav, Brinje 14, 1262 Dol pri Ljubljani,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno mesečno vrednost, navedite: 36 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklop: 17 in 18
V.l) Datum oddaje naročila: 6. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 14.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3, 2255 Vitomarci,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklop: 43, 51-54
V.l) Datum oddaje naročila: 6. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 14.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Babnik
Silvo, Tomačevo 35, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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Št. naročila: 42
Naslov: Vsi sklopi
V.l) Datum oddaje naročila: 6. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 14.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adam
komerc, d.o.o., Stantetova 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
Št. naročila: 42
Naslov: Vsi sklopi
V.l) Datum oddaje naročila: 6. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 14.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska cesta 214, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
Št. naročila: 42
Naslov: Vsi sklopi
V.l) Datum oddaje naročila: 6. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 14.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Krnc,
d.o.o., Mestne njive 14, 8000 Novo mesto,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklopi: 2, 6, 17, 18, 20-25, 27-38,
40-54
V.l) Datum oddaje naročila: 6. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 14.
V.3) ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zdrav vrt,
d.o.o., Vrečarjeva 14, 3310 Žalec, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklop: 32
V.l) Datum oddaje naročila: 6. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 14.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kmetija Bohinc, Zalog 39, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
Št. naročila: 42
Naslov: Vsi sklopi
V.l) Datum oddaje naročila: 6. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 14.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
VI.l) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-36718/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna ose-
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ba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 523/2006-5.
II.5) Kratek opis: sukcesivna nabava
kurilnega olja – extra lahko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 523/2006-5: Bencinski servis d.o.o., kontaktna oseba: Metka Čepin,
Vodovodna 30c, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/320-71-050, faks 02/320-71-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 39,482.700
SIT, najvišja ponudba 40,792.500 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: 523/2006-5.
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; Ur. l. RS, št. 110 z dne 27. 10. 2006,
Ob-30022/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 3921/06
Ob-36721/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Novo mesto, kontaktna oseba:
Sonja Kolenc, Podbevškova ulica 12, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-24-80,
faks 07/393-25-09, elektronska pošta: sonja.kolenc@komunala-nm.si, internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 34.20.21.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 08-B/06.
II.5) Kratek opis: nabava zabojnikov za
zbiranje odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 08-B/06: Eko plus d.o.o.,
kontaktna oseba: Aleš Gabršček, Vrtna ulica
14, 3220 Štore, Slovenija, tel. 03/42-44-110,
faks 03/42-44-282.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 9,130.610
SIT, najvišja ponudba: 10,460.000 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: 08-B/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006,
Ob-29319/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Komunala Novo mesto
Št. 39
Ob-36722/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711,
faks 01/47-79-698, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.20.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 10/06.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 90 točk,
– dobavni rok: 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B 10/06: ATR računalniški inženiring d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,018.993 SIT,
najnižja ponudba: 26,018.993 SIT, najvišja
ponudba: 33,489.612 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 10/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 111 z dne 27. 10. 2006,
Ob-30196/06.
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: 19. 12. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-36728/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših Logatec, kontaktna oseba:
Alja Horvat, Gubčeva 8a, 1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/750-80-82, faks 01/750-80-90,
elektronska pošta: info@ds-logatec.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: 4/2006-Ž.
II.5) Kratek opis: nakup živil za potrebe Doma starejših Logatec za leto 2007
(sukcesivna dobava), po skupinah:
1. skupina: konzervirani izdelki,
2. skupina: sokovi in vode,
3. skupina: meso in mesni izdelki,
4. skupina: perutnina,
5. skupina: mleko, masla in namazi,
6. skupina: mlečni izdelki,
7. skupina: kruh in pekovski izdelki,
8. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
9. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
10. skupina: krompir,
11. skupina: zamrznjena zelenjava, sladoled, ribe,
12. skupina: vina,
13. skupina: jajca,
14. skupina: ostalo prehrambeno blago,
15. skupina: začimbe, dišave in čaji,
16. skupina: mlevski izdelki,
17. skupina: splošno blago za kuhinjo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,060.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na ceno, najvažnejše opravljene dobave, plačilne pogoje in odzivni čas za interventna naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: 1. skupina – konzervirani
izdelki: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,703.997 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: 2. skupina – sokovi in vode:
Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236
Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,642.980 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: 3. skupina – meso in mesni
izdelki: »Oblak« Janez Oblak s.p., Delavska
1, 4226 Žiri, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,158.020 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: 4. skupina – perutnina:
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,531.174 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: 5. skupina – mleko, masla in
namazi in 6. skupina – mlečni izdelki: Pomurske mlekarne d.d., Industrijska 10, 9000
Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,045.580 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: 7. skupina – kruh in pekovski
izdelki: Pekarna Postojna d.o.o., Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,172.578 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: 8. skupina – sadje, zelenjava
in stročnice: Mercator d.d., Dunajska 107,
1113 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,781.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: 9. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 22, 1291 Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,475.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: 10. skupina – krompir: Eržen Janez, Zgornje Bitnje 41, 4209 Žabnica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,400.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: 11. skupina – zamrznjena
zelenjava, sladoled, ribe: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 882.980 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: 12. skupina – vina, 13. skupina – jajca, 14. skupina – ostalo prehrambeno blago, 15. skupina – začimbe, dišave
in čaji, 17. skupina – splošno blago za kuhinjo: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
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 7,538.470 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: 16. skupina – mlevski izdelki:
Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 872.450 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:
1. 1. 2007 (sklenitev pogodb).
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 98 z dne 22. 9. 2006,
Ob-26224/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Dom starejših Logatec
Ob-36729/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava kurilnega olja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: poštne poslovalnice
po Sloveniji.
Šifra NUTS: SIO.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava 633.000 litrov kurilnega olja za
poštne poslovalnice po Sloveniji. Količine so okvirne.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 70,294.650 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: 86/B.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 189-200823
z dne 4. 10. 2006.
Št. naročila: 86/B
Naslov: Kurilno olje
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol
d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 95,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
70,294.650 SIT brez DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 12. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 0177/2006
Ob-36784/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom za varstvo odraslih, kontaktna oseba: Tatjana Rosec, Kidričeva cesta 023, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/897-06-50, faks 03/897-06-51, elektronska pošta: dvov.t.rosec@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2004, 11. 10. 2006.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,108.428,74 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-01/2004 – skupina
J: splošno prehrambeno blago – 1. podskupina, 2. podskupina.: ERA – SV,d.o.o.,
kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/89-60-100, faks 03/89-60-144, elektronska pošta: era@era.si, internetni naslov:
www.era.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,095.340,72 SIT
(okvirna letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004 – skupina D:
meso in izdelki iz mesa – 1. junetina, svinjina, teletina/razrez; 4. mesni izdelki in ostalo.: Celjske mesnine d.d., kontaktni osebi:
Jože Boršič, Jelka Rihtar, Cesta v Trnovlje
17, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92,
faks 03/425-52-50, 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): cena 11,221.501,55 SIT
(okvirna letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-01/2004: skupina C: mlevski izdelki, testenine in sorodni
proizvodi – 1. moka, zdrob; 2. testenine:
Žito Prehrambena industrija d.d., kontaktna
oseba: Brane Sladič, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-76-100, faks
01/52-45-659.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,182.718,91 SIT
(okvirna letna vrednost).
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina A:
sadje in zelenjava – 2. jabolka.: MT Center d.o.o., kontaktna oseba: Ivica Janežič,
Cankarjeva 1d, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/58-62-370, faks 03/89-74-673, elektronska pošta: info@toming-c.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 558.323,51 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina B:
kruh in pekovsko pecivo – 1. kruh in pekovsko pecivo; 2. razrezano – pakirano; 3.
porcijsko pecivo; 4. krofi.: Presta d.o.o., kontaktna oseba: Tone Založnik, Cesta talcev 2,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/58-62-370,
faks 03/89-74-673, elektronska pošta:
info@toming-c.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,890.331,87 SIT
(okvirna letna vrednost).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina A:
sadje in zelenjava – 5. zelenjava, konzervirano.: Brumec in Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 456.592,71 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-01/2004: skupina
A: sadje in zelenjava – 3., 4., 6.; skupina
H: olja; skupina I: mineralne vode, sokovi; skupina J: splošno prehrambeno blago
– 3. dietni program.: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska 107,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-03-324,
faks 01/56-03-309, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,852.756,81 SIT
(okvirna letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-01/2004: skupina E: mleko in mlečni izdelki; skupina F:
maščobna živila: Ljubljanske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Gorazd Švaljek, Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
02/48-05-996, faks 02/47-11-150, elektronska pošta: lj-mlek@-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,027.798,12 SIT
(okvirna letna vrednost).
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina A:
sadje in zelenjava – 7.; skupina C: mlevski
izdelki, testenine in sorodni proizvodi – 3.;
skupina D: meso in izdelki iz mesa – 2.,3.:
Hrib d.o.o., kontaktna oseba: Saška Kovačič,
Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel. 03/74-61-300, faks 03/74-61-323,
elektronska pošta: hrib@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,392.851,51 SIT
(okvirna letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina A:
sadje in zelenjava – 1. sadje razno: S.P.
Plod d.o.o., kontaktna oseba: Matej Goričan, Prelog 25, 2316 Preloge, Slovenija, tel.
02/80-38-155, faks 02/80-38-159, elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,420.011,61 SIT
(okvirna letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina A:
sadje in zelenjava – 4. zelenjava – razno:
Henrik in Ivanka Parežnik, kontaktna oseba:
Darja Ograjšek, Zavrh pri Galiciji 21, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/57-28-406.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,520.101,41 SIT
(okvirna letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-01/2004: skupina
G: jajca: Kmetijska zadruga Laško z.o.o.,
kontaktna oseba: Peter Oprčkal, Sevce
16A, 3272 Rimske Toplice, Slovenija, tel.
03/73-44-350, faks 03/73-44-366, elektronska pošta: kz-laško@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 490.100,01 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/2004/07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 114 z dne 22. 10. 2004,
Ob-28618/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Dom za varstvo odraslih
Velenje

Št. 110-1/06
Ob-36790/06
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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
298.11.1.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000083.
II.5) Kratek opis: AC odsek Hrastje–
Lešnica: nabava vozil, mehanizacije in
opreme za AC bazo Novo mesto – sklop
4: univerzalno delovno vozilo moči nad
150 KW.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: AC-Sistemi d.o.o.,
kontaktna oseba: Marko Klojčnik, Baragova
ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,715.520 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: 2005/000083.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-36797/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Boris Bandelj, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.24.82.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-41/2006.
II.5) Kratek opis: nakup licenc Oracle
DB za operacijski sistem SUN Solaris.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,666.666,67 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4301-41/2006: Oracle Software d.o.o., Dunajska 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/588-88-00,
faks +386/1/588-88-01, elektronska pošta: info_si@oracle.com, internetni naslov:
http://www.oracle.com/global/si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,359.856 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-41/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št.430-116/2006/52
Ob-36888/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za oddajo naročila
blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave, za izdelavo in dobavo delov
policijskih uniform, št. 430-116p/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana in posamezne organizacijske enote
na območju Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava in dobava delov policijskih
uniform po naslednjih sklopih: sklop
4 – hlačne nogavice, sklop 5 – nogavice, sklop 8 – kombinezoni za motoriste, sklop 10 – artikli iz usnja, sklop 11
– delovna oblačila, negorljiva in sklop 13
– torbe, nahrbtniki.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 29,357.237,47 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
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j) Vse ponudbe, predložene na podlagi
odprtega postopka, omejenega postopka
ali konkurenčnega dialoga, so bile nepravilne ali nesprejemljive. Na pogajanja so
bili povabljeni samo tisti ponudniki, ki so
izpolnjevali merila za ugotavljanje usposobljenosti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-116p/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Hlačne nogavice, ženske
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Prebold nogavice d.o.o., Tovarniška 7, 3312 Prebold, Slovenija,
e-pošta: prebold.nogavice@siol.net, tel.
+386/3/703-16-60, faks +386/3/703-16-64.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,931.800 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,212.288 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Nogavice
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Polzela
d.d., Polzela 171, 3313 Polzela, Slovenija,
e-pošta: marinka.skoflek@polzela.com, tel.
+386/3/703-72-50, faks +386/3/572-03-24.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 19,003.752 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
18,264.079,87 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 13
Naslov: Torbe, nahrbtniki
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Porenta nahrbtniki Mija Porenta s.p., Virmaše 10, 4220 Škofja Loka, Slovenija,
e-pošta: info@nahrbtniki-porenta.si, tel.
+386/4/513-16-85, faks +386/4/513-17-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7,920.760 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,880.869,60 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: javno naročilo je obsegalo 6 sklopov, pri čemer je le-to
uspelo za sklope 4, 5 in 13, ter ni uspelo za
sklope 8, 10 in 11.
To obvestilo obsega izid za sklope 4, 5
in 13, za katere so bile že sklenjene pogodbe.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
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za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Št. 430-159/2005/15
Ob-36355/06
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@gov.si, faks
+386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku za izvedbo
gradbeno obrtniških in instalacijskih del bivšega vojaškega komandnega objekta za
potrebe Policijske postaje Ilirska Bistrica, št.
430-159/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na obstoječem objektu bivšega vojaškega komandnega objekta za potrebe policijske postaje
Ilirska Bistrica – VDM v Ilirski Bistrici.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del na
bivšem vojaškem komandnem objektu
za potrebe Policijske postaje Ilirska Bistrica.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.61.11-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 181,613.211,28 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-159/2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 76 z
dne 12. 8. 2005, Ob-22181/05.
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Št. naročila: 1
Naslov: Izvedba gradbeno-obrtniških in
instalacijskih del na bivšem vojaškem komandnem objektu za potrebe policijske postaje Ilirska Bistrica. št. 159/05
V.1) Datum oddaje naročila: 13. 10.
2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Falco
Inženiring d.o.o., Dravinjska cesta 29, 2319
Poljčane, Slovenija, tel. 02/80-29-100, faks
02/80-29-110.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 140,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
181,613.211,28 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.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,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
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@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-36356/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 306-10-00, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.31.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-06/321353.
II.5) Kratek opis: nadaljevanje sanacije
objekta Krekov trg 10.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,834.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 06/321353: IPL,
d.o.o., Špruha 12, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 563-73-84, faks 562-22-46.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 138,579.358,68 SIT;
najnižja ponudba 138,579.358,68 SIT, najvišja ponudba 165,656.972,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-252/2006-28.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20350/06 z dne 14. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-36725/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske
Konjice, kontaktna oseba: Tomaž Rihtaršič,
Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/139-74-99, elektronska pošta:
tomaz.rihtarsic@jss-konjice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: gradnja večstanovanjskega objekta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,000.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena,
– vrednost odkupa stanovanj.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kongrad d.d., kontaktna oseba: Franc Lašič,
Tovarniška ul. 5, 3210 Slovenske Konjice,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 962.255,86 EUR.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006,
Ob-29305/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Javni stanovanjski sklad Občine
Slovenske Konjice
Št. 110-1/06
Ob-36791/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000465.
II.5) Kratek opis: izgradnja PHO Kozarje VI ob AC A1 Šentilj–Koper, odsek 0651
Kozarje–Brezovica.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 185,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: SCT d.d., Ljubljana,
kontaktna oseba: Stanislav Černe, univ. dipl.
inž. grad., Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 182,602.390 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000465.
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: 22. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-36354/06
Ali je javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Trbovlje, p.o. kontaktna
oseba: Mirjana Dolinar, sanit. ing., Rudarska
cesta 9, 1420 Trbovlje, tel. 03/565-25-00, telefaks 03/562-61-22, e-mail: sbt.Trbovlje@
sb-trbovlje.si.
I.2. Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2.) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4.) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VI-33/6.
II.5.) Kratek opis: pranje perila.
II.6.) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 SIT.
IV.1.) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Periteks, d.o.o., Blatnica 2, 1236 Trzin.
V.1.2.) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 32,925.960 SIT. (vrednost
pogodbe).
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:
28. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 111/06, z dne 27. 10.
2006, Ob-28786/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 12. 2006.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 41405-00158/2006
Ob-36415/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315
(Ferdo Jehart), faks 02/22-01-293, elektronska pošta: Ferdo.jehart@maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.5) Kratek opis: izdelava investicijske
in projektne dokumentacije za II. fazo investicije v OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersnikova 10, Maribor – dograditev
manjkajočih in preureditev nekaterih obstoječih učilnic ter ureditev prostorov za
šolsko prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT (45.902,19 EVRO).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
– merila so bila opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
storitve za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za II. fazo investicije v
OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersnikova 10, Maribor – dograditev manjkajočih
in preureditev nekaterih obstoječih učilnic
ter ureditev prostorov za šolsko prehrano:
javno naročilo št. 41405-00158/2006 0405
(Ob-26893/06): A Consulting d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Bradač, Gosposvetska 11,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/429-27-37,
faks 02/429-27-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,570.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 3,611.647 SIT, delež:
47,71%.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 100 z dne 5. 5.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-36429/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kapitalska družba, d.d., Dunajska
cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-67-00.
Internetni
naslov
naročnika:
www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: delniška družba v lasti države.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: tiskanje za potrebe Kapitalske družbe, d.d. in pokojninskih skladov v njenem
upravljanju v letih 2007 do 2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: tiskanje za potrebe Kapitalske družbe, d.d.
in pokojninskih skladov v njenem upravljanju v letih 2007 do 2009 za en sklop:
tiskanje personaliziranih dokumentov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. cena izvedbe predmeta
naročila
2. roki izdelave
3. dodatne ugodnosti
4. reference ponudnika

Ponderiranje
75
10
10
5

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: KAD/JNVV-10/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: KRO,
d.o.o., Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode,
Slovenija.
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.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 12. 2006.
Kapitalska družba, d.d.
Ob-36430/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kapitalska družba, d.d., Dunajska
cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-67-00.
Internetni
naslov
naročnika:
www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: delniška družba v lasti države.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje aktuarskih storitev v obdobju 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 06.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje aktuarskih storitev v obdobju
1. 1. 2007 do 31. 12. 2008.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
67240000.

Stran

10025

II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. usposobljenost ponudnika
60
2. cena izvajanja tekočih
aktuarskih storitev
20
3. cena sodelovanja pri projektih
naročnika in izvajanja drugih
storitev
20
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: KAD/JNVV-11/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: 3sigma
d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 12. 2006.
Kapitalska družba, d.d.
Ob-36431/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kapitalska družba, d.d., Dunajska
cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-67-00.
Internetni
naslov
naročnika:
www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: delniška družba v lasti države.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: tiskanje za potrebe Kapitalske družbe, d.d. in pokojninskih skladov v njenem
upravljanju v letih 2007 do 2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
tiskanje za potrebe Kapitalske družbe,
d.d. in pokojninskih skladov v njenem
upravljanju za dva sklopa naročila: tiskanje predtiskanih dokumentov in tiskanje
periodike in predstavitvenega materiala.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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Merila
1. cena izvedbe predmeta
naročila
2. roki izdelave
3. dodatne ugodnosti
4. reference ponudnika

Ponderiranje
75
10
10
5

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: KAD/JNVV-10/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DZS
Založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiuanja tega obvestila:
18. 12. 2006.
Kapitalska družba, d.d.
Št. 00701-03/2006
Ob-36452/06
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: revizija PGD dokumentacije nadvoza za železnico v Dobovi
na R2-420.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,750.000 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-133: IBT Trbovlje d.o.o.,
Gimnazijska 16, 1420 Trbovlje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,916.332 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 00701-03/2006
Ob-36453/06
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: izdelava strokovnih
podlag in osnutkov finančnih načrtov,
priprav poročil vezanih na vlaganja v državno cestno omrežje ter priprava dok.
za sklade EU.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,750.000 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-103: Omega
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 146,670.300 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:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 51-52 z dne 19. 5.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-36454/06
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: izdelava strokovnih
podlag za DLN za ureditev izvennivojskega križanja žel. proge Z.M.–Dobova
s cesto R2-424 Boštanj–Orešje v Šmarju
pri Sevnici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,750.000 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-134: ACER Novo mesto
d.o.o., Šentjernejska 43, 8000 Novo mesto,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,635.000 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:
8. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-36455/06
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: poljanska obvoznica
Škofje Loke: Revizija projektov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,600.000 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-119: ELEA IC d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,050.000 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:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 57 z dne 26. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-36456/06
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: obvoznica Škofljica
– izdelava prometne študije ter prometna
in ekonomska primerjava variant.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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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-119: PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,053.340 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 26. 6.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-36457/06
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: izdelava projekta PGD,
PZI za rekonstrukcijo ceste R1-210/1114
Cerkno–Želin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 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-046: Ginex International d.o.o., Rejčeva 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 10,414.633 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:
30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 31. 3.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-36458/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Lju-
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bljana, 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: ureditev ceste
G1-5/0330 Rimske Toplice – Zidani most,
skozi Zidani most: izdelava PGD/PZI projekta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-091: Ozzing d.o.o., Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,878.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 48-49 z dne 12. 5.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006

Ob-36459/06

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: PZI preplastitev ceste
G1-4/1259 Slovenj Gradec–Gornji Dolič
od km 4.0+50 do 6.4+50 in km 7.3+00 do
km 10.3+00.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-138: Lineal d.o.o., Jezdarska ul. 3, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,277.000 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:
25. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6.
2006.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-36461/06
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: recenzija projektne
dokumentacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-138: ZIL Inženiring d.d.,
Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,569.000 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. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 59 z dne 9. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-36462/06
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: obnova obstoječih talnih označb v krožnem križišču, označitev
robne črte in ločilnih črt na državnih cestah z uporabo različnih materialov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,500.000 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-131: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 66,648.060 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 260-5/06-49
Ob-36474/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet JN: Stojan Lozar, univ. dipl. ekon.
(05/33-01-550), za ekonomska vprašanja:
Stojan Lozar, univ. dipl. ekon. (05/33-01-550),
za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica (05/33-01-580), Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-580, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 25-Priloga 1B in 27Priloga 1B.
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:
66.30.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”zavarovanje premoženja in poslovnih rizikov” (št.: 260-5/06).
II.5) Kratek opis:
Predmet javnega naročila je zavarovanje premoženja in poslovnih rizikov
Splošne bolnišnice “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica za obdobje treh let za
naslednje zavarovalne vrste:
– požarno zavarovanje in zavarovanje
stvari zaposlenih;
– vlomsko zavarovanje;
– zavarovanje stekla;
– strojelomno zavarovanje;
– zavarovanje splošne odgovornosti in
– montažno zavarovanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: 84,5
mio SIT brez DPZP.
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. 260-5/06 – objava v Ur.
l. RS, št. 98; Ob-26077/06: Zavarovalnica
Triglav d.d., Območna enota Nova Gorica, kontaktna oseba: Jožef Leban, Kidričeva 21, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/338-28-00, faks 05/338-21-52, internetni
naslov: www.Triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,907.298 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26077/06 z dne 22. 9. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 936/06
Ob-36478/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks:
++386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročik: vzdrževanje, razširitev in in-tegracija
novih modulov v poslovni sistem (PIS).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje, razširitev in integracija novih modulov v poslovni sistem (PIS).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S/190-202195 z dne 5. 10. 2006.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: predmetno
javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 103 z dne 6. 10. 2006,
Ob-27999/06.
Naročilo v skladu s prvim odstavkom 76.
člena ZJN-1 ni bilo oddano, ker je naročnik
prejel 1 samo ponudbo, za katero je bilo po
zaključenem opravljenem pregledu ugotovljeno, da je nepravilna.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-36775/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, kontaktni
osebi: Suzana Kunst, Andreja Reher, tel.
03/800-14-00, faks 03/800-14-16, elektronska pošta: obcina.kozje@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: javna uprava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izbor izvajalca za izvajanje zimske službe na območju Občine
Kozje za sezono 2006/2007.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ponudbena cena,
reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-

tev: VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest,
d.d., Lava 42, Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 25,857.303 SIT vključno z DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 114-115/06.
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: 18. 12. 2006.
Občina Kozje
Št. 110-1/06
Ob-36789/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): 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,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava idejnega projekta in ostalih
strokovnih podlag za AC Šentvid–Koseze:
Celovška cesta s polnim priključkom Šentvid.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: AC Šentvid-Koseze:
Celovška cesta s polnim priključkom Šentvid.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava idejnega projekta in ostalih strokovnih podlag za AC Šentvid–Koseze:
Celovška cesta s polnim priključkom
Šentvid.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74232000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 74,166.666,67 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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: 2006/000353.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Oddelek V: oddaja naročila (1)
Št. naročila: 1
Naslov: Izdelava Idejnega projekta in
ostalih strokovnih podlag za AC Šentvid
– Koseze: Celovška cesta s polnim priključkom Šentvid
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: PNZ

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova ulica 65, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 75,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
74,166.666,67 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan pod izvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-36795/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Sašo Domijan, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: www.mss.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.21.20.00-4; pomožni predmet, glavni besednjak: 30.24.83.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-45/2006.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in nadgradnja aplikacije: Temeljni registri v
šolstvu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščitno izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4301-45/2006: K&S
Consulting d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Kotar, Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/477-66-28, elektronska pošta: info@
ks-con.si, internetni naslov: http://www.kscon.si/index.htm.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,997.447,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-45/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-36796/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Sašo Domijan, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: www.mss.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.21.20.00-4; dodatni predmet, glavni besednjak: 30.24.83.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-46/2006.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in nadgradnja aplikacije: Spletni obrazci in Sistemizacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščitno izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4301-46/2006: K&S
Consulting d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Kotar, Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/477-66-28, elektronska pošta: info@
ks-con.si, internetni naslov: http://www.kscon.si/index.htm.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,997.753,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-46/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-36357/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/PBO-06/2006-ident
236655.
II.5) Kratek opis: dobava kompleta terenski dlančnik in tiskalnik (6 kompletov).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa: gre za dodatno
dobavo blaga pri prvotnem dobavitelju, ki
je namenjena povečanju obsega obstoječih
izdelkov in bi zamenjava dobavitelja prisilila
naročnika, da nabavi material, ki ima drugačne tehnične lastnosti, to pa bi povzročilo
neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko sprejemljiva cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Erpo sistemi, d.o.o., kontaktna oseba: Franc
Eržen, Britof 94, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/23-44-620, faks 04/23-44-621.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,529.971 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.:
JN/PBO-06/2006-ident 236655.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 5,529.971 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
drugo (člen 35): ekonomsko sprejemljiva
cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
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Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/PBO-06/2006ident 236655.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 18. 12. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 3090/06
Ob-36479/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-295,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30231200-9, glavni besednjak, dodatni predmeti: 30214000-2, 30213300-2,
30262000-3, 30231250-4, 30231000-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 16/04.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme – september 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 16/04: sklop 1: delovne
postaje in prenosniki: SRC.SI d.o.o., kontaktna oseba: Miha Glavič, Tržaška cesta 116,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00,
elektronska pošta: miha.glavic@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,807.750 SIT;
najnižja ponudba 15,807.750 SIT, najvišja
ponudba 16,165.500 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN16/04: sklop 2: strežniške rezine in večprocesorski strežniki:
Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Borut
Rajh, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-18, elektronska pošta:
borut.rajh@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,685.200 SIT; najnižja
ponudba 2,685.200 SIT, najvišja ponudba
2,716.500 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 16/04: sklop 3: LCD
monitorji: Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Borut Rajh, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-18, elektronska
pošta: borut.rajh@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,000.000 SIT; najnižja
ponudba 5,000.000 SIT, najvišja ponudba
5,077.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 16/04, sklop 1:
delovne postaje in prenosniki.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
15,807.750 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 16/04, sklop
2: strežniške rezine in večprocesorski strežniki.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
2,685.200 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 16/04, sklop 3:
LCD monitorji.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
5,000.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 16/04-september
2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: delovne postaje in prenosniki:
3 ponudbe – vse pravilne,
– sklop 2: strežniške rezine in večprocesorski strežniki: 2 ponudbi – obe pravilni,
– sklop 3: LCD monitorji: 3 ponudbe –
vse pravilne.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 53 z dne 14. 5. 2004, Ob-12596/04
(predhodni razpis), Ur. l. RS, št. 74 z dne
9. 7. 2004, Ob-18663/04 (objava), Ur. l.
RS, št. 77 z dne 16. 7. 2004, Ob-19797/04
(popravek objave), Ur. l. RS, št. 81-84 z
dne 30. 7. 2004, Ob-21030/04 (popravek objave), Uradno glasilo ES št. 2004/S
98-077958, z dne 19. 5. 2004 (predhodni
razpis), št. 2004/S 130-110883, z dne 7. 7.
2004 (objava), št. 2004/S 147-126554, z
dne 30. 7. 2004 (popravek objave).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 3087/06
Ob-36483/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-295,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31170000-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 31/06.
II.5) Kratek opis: dobava transformatorjev 110/21/10,5 kV, YNyd6 (d5), 31,5
MVA za RTP 110/20 kV Vrhnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 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 31/06: ETRA 33, Energetski transformatorji d.d., kontaktna oseba: Peter Kramar, Šlandrova ul. 10, 1231
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/53-02-817,
faks 01/53-02-830, elektronska pošta: peter.kramar@etra33.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 215,175.200 SIT;
najnižja ponudba 215,175.200 SIT, najvišja
ponudba 217,757.400 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.
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V.4.2) Javno naročilo št.: 31/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 215,175.200 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (89% delež),
– garancijski rok (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO ponudnika in
proizvajalca (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 31/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 ponudbi,
od tega obe (2) pravilni.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 67-68 z dne 30. 6. 2006, Ob-18784/06
(predhodni razpis), Uradno glasilo EU št.
2006/S 125-133184 z dne 5. 7. 2006 (predhodno informativno obvestilo), Uradni list
RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006, Ob-25306/06
(objava) in Uradno glasilo EU št. 2006/S
172-183734 z dne 9. 9. 2006 (obvestilo o
naročilu).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.

Gradnje
Št. 3085/06
Ob-36481/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-295,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 39/06.
II.5) Kratek opis: razširitev RTP 110/10
kV Vič in prehod na 20 kV v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 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 39/06: GP Bežigrad
d.d., kontaktna oseba: Andreja Žitnik, Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija,
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tel. 01/433-80-08, faks 01/231-51-47, elektronska pošta: sektor.dve@gp-bezigrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 62,453.767,34 SIT;
najnižja ponudba 62,453.767,34 SIT, najvišja ponudba 69,874.267,51 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. 39/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 62,453.767,34 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi situacije.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
2. potrjene reference (10% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 39/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 ponudbi,
od tega obe (2) pravilni.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006, Ob-25307/06
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.

Storitve
Št. 102/4244/2006
Ob-36401/06
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: Ivan
Lozej, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: ivan.lozej@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: aneks št. 1 k pogodbi
št. 1011/2005 (dodatna dela).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,282.340 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 192/2006: Mikomi d.o.o.;
Maksim d.o.o., kontaktna oseba: Štefan Miholič, Plešičeva ulica 37; Trg Celjskih knezov
2, 1000 Ljubljana; 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,282.340 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. 192/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 26,282.340 SIT.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 3091/06
Ob-36480/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-295,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 33/06.
II.5) Kratek opis: izvedba tehnične podpore in vzdrževanje IP omrežja za triletno
obdobje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 64,530.000 SIT (za triletno obdobje).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 33/06: Smart Com
d.o.o., kontaktna oseba: Roman Pirnat, Brnčičeva 45, 1001 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/530-82-15, faks 01/561-15-71,
elektronska pošta: roman.pirnat@smartcom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upo-
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števala (brez DDV): cena 64,182.240 SIT;
najnižja ponudba 64,182.240 SIT, najvišja
ponudba 64,182.240 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. 33/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 64,182.240 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi situacije.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 33/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 ponudba
– pravilna.
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: 21. 12. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 3085/08
Ob-36482/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-295,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 5.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64212000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 10/06.
II.5) Kratek opis: nudenje GSM/GPRS
podatkovnih storitev za triletno ob
dobje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 144,000.000 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 10/06: Mobitel
telekomunikacijske storitve d.d., kontaktna
oseba: Mojca Slana, Vilharjeva cesta 23,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-22-180,
faks 01/47-22-028, elektronska pošta: mojca.slana@mobitel.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 56,700.000 SIT;
najnižja ponudba 56,700.000 SIT, najvišja
ponudba 56,700.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 10/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 56,700.000 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 10/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 ponudbi,
od tega 1 pravilna in 1 nepravilna.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 73-74 z dne 14. 7. 2006, Ob-20363/06
(objava), Uradno glasilo EU št. 2006/S
133-143142 z dne 15. 7. 2006 (obvestilo o
naročilu), Uradni list RS, št. 92 z dne 1. 9.
2006, Ob-24368/06 (popravek) in Uradno
glasilo EU št. 2006/S 164-175859, z dne
30. 8. 2006 (popravek).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.

Javni razpisi
Št. 430-115/2006-1
Ob-36777/06
Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
domačih znanstvenih periodičnih publikacij
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05 in 24/06) ter
v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02 in 115/06) in Usmeritvami za izvedbo javnih razpisov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na
področju znanstvenega tiska in sestankov v
letu 2007, št. 630-24/2006/14 z dne 19. 10.
2006, ki jih je izdal minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih
znanstvenih periodičnih publikacij v
letu 2007

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja periodičnih publikacij z znanstveno vsebino,
– izdajanja znanstvenih periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki
razvoj.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na javni razpis za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij se
lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe ter društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo
pravne osebe iz slovenskega zamejstva in
pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Pogoji, za uvrstitev znanstvene periodične publikacije v prednostni seznam za izbor
za sofinanciranje le-te so:
– izhaja že najmanj eno leto pred razpisom;
– izhaja skladno z letnim načrtom v letu
pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
– ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s
kazalom vsake številke in s povzetkom);
– ima ustrezno tehnično kakovost po
mednarodnih standardih;
– ima izpolnjene pogodbene obveznosti
do agencije iz predhodnega proračunskega
leta (do konca razpisa morajo iziti vse številke letnika 2006);
– ima pisne recenzije znanstvenih člankov;
– ima katalogizirane vse prispevke za
obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje
njihovega izhajanja, če je le-to krajše od
treh let.
Natančnejši pogoji za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih
publikacij so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih sestankov v letu
2007 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija)
in v Pravilniku o postopku in merilih za izbor
in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 12/05,
49/05 in 24/06; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Oba navedena dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-PPZ-01-2007 – Prijavna
vloga za sofinanciranje izdajanja domačih
znanstvenih periodičnih publikacij;
– in samostojno prilogo:
celoten izvod letnika znanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem proračunskem letu ni bila sofinancirana.
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– delež znanstvene vsebine glede na
strokovno vsebino;
– pomen za znanstveno področje in podpodročje, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave;
– prispevek znanstvene periodične publikacije k informiranju domače in tuje znan-
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– vključenost znanstvene periodične publikacije v mednarodno znanstveno diskusijo;
– vključenost znanstvene periodične publikacije v mednarodne podatkovne baze
in v uradni seznam za znanstvene serijske
publikacije agencije;
– doseganje bibliografskih in tehničnih
standardov za znanstveni tisk in serijske
publikacije;
– dvojezičnost oziroma večjezičnost
znanstvene periodične publikacije;
– objavljen vsaj eden pregledni članek
na leto v slovenskem jeziku (ne velja za
družboslovje in humanistiko) in posebna
skrb za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomen za širitev (teoretsko in metodološko) pluralistično usmerjenih tem v družboslovju in humanistiki;
– perspektivnost publikacije z vidika ocene načrtov uredništva za izboljšanje kvalitete in prestižnosti publikacije.
Podrobneje so merila opredeljena v Metodologiji.
6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
znanstvenih periodičnih publikacij sprejme Upravni odbor agencije. Upravni odbor
agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o
izboru prijav.
Prijave bodo ocenjene po postopku in
na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 96,000.000 SIT (400.600,90 EUR).
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: vsi zvezki znanstvene periodične publikacije za letnik morajo iziti v tekočem koledarskem letu
in biti dostavljeni agenciji do 31. 12. 2007.
Če je izhajanje znanstvene periodične publikacije vezano na šolsko leto, mora znanstvena periodična publikacija iziti do konca
šolskega leta 2007–2008, agenciji mora biti
dostavljena do 15. julija 2008.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: razpis-periodika-znanstvena@arrs.si in v enem izvodu v tiskani
obliki na naslov agencije.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
domačih znanstvenih periodičnih publikacij
v letu 2007« morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov
agencije ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 30. 1. 2007 do 12. ure. V
vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
domačih znanstvenih periodičnih publikacij
v letu 2007«, je lahko le ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji
posredovati na elektronski naslov: razpisperiodika-znanstvena@arrs.si do vključno
30. 1. 2007 do 12. ure.
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Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v
pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer
je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
d) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a) komisija za odpiranje
prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sejni
sobi v I. nadstropju, dne 31. 1. 2007.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15.
uro do vključno 29. 1. 2007 in med 8.30 in
10. uro do 30. 1. 2007 pri osebi v vložišču
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana ali dobijo na spletni strani agencije:
(http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
13. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Gabrijeli Biserki Šertel osebno ali po tel. 01/400-59-18, vsak
delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: biserka.sertel@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-36471/06
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad po sklepu nadzornega sveta
z dne 11. 12. 2006 na podlagi 13. člena
Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št.
110/02 in 8/03, popravek 58/03; ZUreP-1),
14. in 32. člena Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št. 119/00,
28/01), objavlja
javni razpis
– program za sofinanciranje projektov
pridobivanja oskrbovanih stanovanj
za starejše, domov za ostarele in
študentskih domov
I. Skupna določila
1. Predmet in načini sofinanciranja
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad (v nadaljevanju: SSRS) na podlagi tega programa sofinancira pridobivanje:
a) oskrbovanih stanovanj za starejše (v
nadaljevanju: oskrbovanih stanovanj),
b) domov za ostarele in
c) študentskih domov,
in sicer tako, da:
– daje za pridobivanje oziroma zagotavljanje a), b) in c) ugodna dolgoročna posojila ter
– investira skupaj z upravičenimi prosilci
v projekte za pridobivanje in zagotavljanje a)
- soinvestitorstvo.
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V primeru točk a) in b) lahko posamezen
projekt, za katerega je podana vloga, pokriva zagotavljanje kapacitet iz obeh predmetov, kar se upošteva kot prednost pri obeh
razpoložljivih načinih sofinanciranja po tem
razpisu.
2. Upravičeni prosilci
1. občine ali njihovi proračunski skladi,
2. javni nepremičninski skladi,
3. pravne osebe, vpisane v register
neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152.
člena SZ-1,
4. druge pravne osebe,
ki sami izpolnjujejo zakonske zahteve za
opravljanje dejavnosti s področja upravljanja z oskrbovanimi stanovanji, domovi za
ostarele in javnimi oziroma zasebnimi študentskimi domovi oziroma imajo ustrezno s
predpogodbo, pismom o nameri ali pogodbo
urejeno dolgoročno ali projektno sodelovanje s pravnimi osebami, ki tako dejavnost
lahko opravljajo v razpisnem obdobju.
Subjekti iz prejšnjih alinej so lahko udeleženi v enem ali več projektih sofinanciranja
projektov s strani SSRS po tem javnem razpisu, pri čemer morajo za vsak projekt zagotoviti ustrezna zavarovanja in druge pogoje
za neodvisno izvedbo projekta.
3. Višina sredstev za izvajanje tega programa
Predvidoma je za realizacijo tega razpisa namenjenih 12,000.000 EUR s porabo v
letih 2007, 2008 in 2009, od tega je predvideno za posojila 6,000.000 EUR in za soinvestitorstvo 6,000.000 EUR Razpis je odprt
do dne, ko so s sklepi NS odobrena vsa
predvidena sredstva oziroma do preklica.
Nadzorni svet SSRS, glede na izkazani
interes lahko porabo sredstev za posamezen način sofinanciranja poveča ali zmanjša
delež celotnih razpoložljivih sredstev.
II. Posojila
1. Splošni nameni
Posojila SSRS po tem programu, ki se
v njegovem II. poglavju šteje kot razpis posojil skladno s 14. členom Splošnih pogojev
poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št.
119/00, 28/01), so namenjena pridobivanju:
1. oskrbovanih stanovanj,
2. domov za ostarele,
3. študentskih domov
z gradnjo oziroma rekonstrukcijo, s katero se pridobijo nove kapacitete v točkah
a), b) in c) ter z nakupom, vse v letih 2007,
2008 in 2009.
II. I Razpisni pogoji za posojila:
1. Za posojila morajo prosilci izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pridobljeno pravnomočno gradbeno
dovoljenje za gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta,
– v primeru nakupa – pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in/ali pravnomočno uporabno dovoljenje,
– v primeru nakupa objektov tudi veljavno sklenjeno pogodbo ali predpogodbo za
nakup,
– za gradnjo ali rekonstrukcijo izdelano
ustrezno projektno dokumentacijo skladno
z veljavno zakonodajo za gradnjo tovrstnih
objektov ter smernicami prisojnih ministrstev
v času odprtosti tega razpisa (npr. ZGO-1,
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah
za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
(Ur. l. RS, št. 125/03), v primeru oskrbovanih
stanovanj Pravilnik o minimalnih tehničnih
zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj
za starejše ter o načinu zagotavljanja po-
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gojev za njihovo obratovanje (Ur. l. RS, št.
110/04), in drugi),
– investicijsko dokumentacijo iz katere
mora biti pod točko I. naveden in utemeljen terminski plan realizacije investicije, pod
točko II. podana opredelitev strukture cene
investicije, pod točko III prosilci izkažejo presežek trajnih virov nad materialnimi in nematerialnimi naložbami za pokritje potrebne
lastne udeležbe za izvedbo projekta,
– opredelitev lastništva (navedba parcelnih številk in vložkov, katastrske občine, pristojnega sodišča) in dokazila o lastništvu,
– kopija katastrskega načrta – mapna
kopija,
– vsi udeleženci v projektu morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do
SSRS,
– pridobiti potrdilo AJPES o boniteti prosilca, ki mora izkazovati bilančne podatke
in ne sme biti starejše od 1 meseca ob
vložitvi vloge,
– skladno z določbami 16. člena Zakona
o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94,
45/97 – Odl. US, 56/98, 1/99, 59/99 – Odl.
US, 61/99 – Odl. US, 79/99 in 89/99 – Odl.
US in 93/05) pridobiti predhodno soglasje
ministrstva, pristojnega za finance, kadar
je prosilec občina oziroma k poroštvu, če je
občina porok prosilcu, ki je kot subjekt naveden pod točko 2, I.2. tega programa.
– dokazilo pristojnega ministrstva o dovoljenju za opravljanje dejavnosti s področja
na katerem prosilec zaproša za sofinanciranje (npr. pridobljena koncesija za opravljanje
dejavnosti predmeta razpisa).
2. SSRS si pridržuje pravico:
– da ob obravnavi vloge preveri ustreznost in veljavnost vse predložene dokumentacije – prilog k vlogi in jo opredeli kot
neustrezno ali neskladno z razpisnimi zahtevami, ter po potrebi dodatno zahteva dopolnitve vloge in dokumentacije,
– da v primeru, ko prosilec ni izpolnil pogoja iz zadnje alineje 1. točke tega odseka,
sklene ustrezno pogodbo ali predpogodbo
z razveznim pogojem, ki ga glede na dejansko stanje v zadevi SSRS ustrezno časovno opredeli, vendar le-ta ne more presegati
obdobja ko se zapre izvajanje tega razpisa.
V tem primeru se plačila, ne glede na način
sofinanciranja, ne izvajajo pred izpolnitvijo
tega pogoja.
3. SSRS bo skladno z določbami 66.,
139., 173. in 175. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 prečiščeno besedilo in 105/06) pridobil za
preučitev vloge prosilca tisto dokumentacijo
in podatke, ki jih potrebuje za popolno in
celovito preučitev posamezne vloge.
II. II Posojilni pogoji:
1. Posojilo lahko dobi prosilec, če na
predpisanem obrazcu in z zahtevanimi prilogami v razpisnih pogojih odda vlogo za
pridobitev posojila, ki jo SSRS preuči in jo
po polnosti in ustreznosti poda v opredelitev
NS SSRS.
Višina posojila, ki ga lahko dobi upravičenec, je odvisna od obračunske vrednosti
GOI del prijavljene investicije in je vezana
na presojo SSRS o njeni primernosti, ki jo
SSRS določi po preučitvi dokumentacije oziroma obravnave posamezne vloge.

Ker SSRS deluje kot javni sklad, mora biti
investicijska dokumentacija pripravljena smiselno z metodologijo, ki jo določa Uredba o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Ur. l. RS, št. 60/06).
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Višina posojila lahko znese do največ
50% obračunske vrednosti GOI del investicije ali lastnega dela GOI del investicije, če
je v projektu SSRS udeležen kot soinvestitor
– v primerih oskrbovanih stanovanj.
Po preučitvi vloge SSRS odloči, katera cena se upošteva za obračunsko vrednost GOI del investicije. V sklopu obravnave vsake posamezne vloge SSRS preuči
predvsem primernost cene izvedbe celotne
investicije, ki jo je podal prosilec, pri čemer
preuči vse investicijske stroške (zemljišče,
komunalni prispevek, projektna in tehnična
dokumentacija, GOI dela…) upoštevajoč cilj
tega razpisa, in sicer doseči na trgu ponudbe povečanje števila oskrbovanih stanovanj,
domov za ostarele in študentskih domov, zagotavljanje njihove primerne kvalitete, vplivati na ekonomičnost priprave in izvedbe
projektov ter posledično učinkovitost njihove
uporabe z vidika poslovanja.
V primerih oskrbovanih stanovanj se
upošteva primerna cena GOI del, navedena III.I poglavju tega programa, pomnožena
s stanovanjsko površino in številom pripadajočih parkirnih mest, vse izračunano po
definiciji iz III.I poglavja tega programa.
Prednost imajo tisti projekti, iz katerih
izhaja, da obstajajo realne prostorske in
terminske možnosti za naknadno razširitev
projekta (faznost izvedbe) v smislu pridobitve dodatnih kapacitet (oskrbovanih stanovanj in postelj v domovih za ostarele in
študentskih domovih).
V obračunsko vrednost GOI del investicije se v vseh primerih šteje tudi predvideno število parkirnih mest v pokritih objektih
ali za to namenjenih objektih predpisanih
z zakonodajo in predpisi ter akti lokalnih
skupnosti.
2. Obrestna mera za odobreno posojilo
je letna v višini 12-mesečnega EURIBOR
+ 0% in se obračunava na stanje glavnice.
Obrestna mera se spreminja enkrat letno, in sicer 1. 1. vsako leto na podatke o letnem EURIBOR, objavljenem na prvi delovni
dan v decembru preteklega leta.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
Odplačilna doba za odobreno posojilo je
največ 25 let od podpisa posojilne pogodbe.
Prva anuiteta zapade v plačilo tri mesece
po črpanju celotnega posojila, vendar ne
kasneje kot 24 mesecev od podpisa posojilne pogodbe. Zadnja anuiteta zapade v
plačilo največ 25 let po podpisu posojilne
pogodbe.
Posojilo se vrača v mesečnih anuitetah.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
3. Zavarovanje posojila je obvezno in je
lahko izvedeno z enim od naslednjih vrst
finančnih zavarovanj, in sicer z:
a) bančno garancijo,
b) zavarovanjem pri zavarovalnici,
c) poroštvom in menico občine, h katerima izda soglasje MF, v primerih kadar
so prosilci subjekti iz 2. točke I.1 tega programa,
d) menicami v primeru, če je posojilojemalec občina ali javni nepremičninski
sklad,

e) zastavo še neobremenjene nepremičnine.
f) zastavo zasedenih stanovanj v lasti
posojilojemalca,
g) zemljiškim dolgom.
V primeru iz točk e), f) in g) mora biti nepremičnina vredna najmanj dvakrat toliko kot
zaprošeno oziroma odobreno posojilo. Kot
vrednost se upošteva pogodbena vrednost,
če je bil promet z zastavljeno nepremičnino
izvršen v letu 2005, 2006 oziroma 2007, za
ostale nepremičnine pa vrednost, ki jo določi cenilec za gradbeništvo – splošno, vpisan v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu
za pravosodje ali pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri
Slovenskem inštitutu za revizijo.
Posojilodajalec ima v primeru dvoma
v vrednost nepremičnine, ponujene v zastavo sam pravico določiti drugega cenilca za gradbeništvo – splošno, vpisanega
v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za
pravosodje ali pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnin, vpisanega v register
pri Slovenskem inštitutu za revizijo. SSRS
si pridržuje pravico, da v primeru točk e), f)
in g) zavrne s strani prosilca predlagane nepremičnine na katerih bi bila vzpostavljena
zavarovanja.
V zastavo je lahko dana tudi kreditirana
nepremičnina.
S posojilno pogodbo vzpostavljeno obliko zavarovanja je mogoče na podlagi pisne
prošnje posojilojemalca nadomestiti z eno
od dopustnih zavarovanj po tej točki. Ustreznost ponujenega nadomestnega oziroma
spremenjenega zavarovanja se presoja po
enakih merilih, kot so podana za presojo
ustreznosti ob sklenitvi posojilne pogodbe,
pri čemer se upošteva še neodplačani znesek posojila za določitev vrednosti novega
zavarovanja. Navedeno se ureja z dodatkom k posojilni pogodbi.
V primeru f), ki je namenjen občinam,
njihovim proračunskim skladom in javnim
nepremičninskim skladom, se lahko upoštevajo tudi zasedena najemna stanovanja
in zasedene najemne stanovanjske hiše kot
ustrezna nepremičnina za zavarovanje posojila z zastavo.
Za ustrezno ne šteje nepremičnina, stvar
in pravica, ki ne more biti predmet izvršbe
po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZUPB1, Ur. l. RS, št. 40/04).
Posojilodajalec SSRS se za zavarovanje
odobrenega posojila vpiše kot prvi zastavni
upnik na ustrezni nepremičnini. Posojilojemalec mora zastavljeno nepremičnino zavarovati za tržno vrednost za vse običajne
rizike in zavarovalno polico vinkulirati v korist SSRS.
Zavarovanje z zastavitvijo zgradbe, ki
je zgrajena na nepremičnini obremenjeni s
stavbno pravico, ni dopustno.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje,
v primeru sprememb na nepremičninskem
trgu oziroma v poslovanju SSRS.
4. Posojilojemalec mora kreditirano nepremičnino zavarovati za vse običajne rizike in zavarovalno polico vinkulirati v korist
SSRS.
5. Stroške vseh zavarovanj in priprave
ter sklepanja posojilne pogodbe (notarske
in druge stroške v zvezi s tem) plača posojilojemalec. Na posojilni pogodbi in dodatkih
k pogodbi morajo biti overjeni podpisi vseh
strank.
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6. Za črpanje odobrenega posojila mora
upravičenec skleniti posojilno pogodbo. Posojilna pogodba mora biti sklenjena praviloma v 100 dneh po prejemu sklepa o odobritvi posojila ob izpolnjenem pogoju sklenjene
gradbene pogodbe, oziroma prodajne pogodbe, ki je priloga k posojilni pogodbi, sicer
se šteje, da je prosilec odstopil od vloge za
ta razpis, razen kolikor razlogi za nesklenitev pogodbe niso nastali na strani posojilodajalca.
Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Dinamika in pogoji črpanja odobrenega posojila so opredeljeni v posojilni
pogodbi v odvisnosti od predvidene dinamike izvedbe kreditiranega projekta in razpisanih sredstev, pod pogojem, da je posojilojemalec zagotovil v vlogi navedeni oziroma
predvideni del svojih sredstev, kar dokaže
z oceno in dokazili o dosedanjih vlaganjih v
investicijo – projekt.
7. Prosilec ne sme brez pozitivnega
soglasja SSRS prodajati ali obremenjevati nepremičnin oziroma objektov zgrajenih
na podlagi pridobljenega posojila vse do
poplačila posojila. Posojilo se lahko delno
ali v celoti predčasno poplača ali spremeni
zavarovanje. Prosilec mora SSRS pisno
zaprositi za izdajo ustreznega soglasja k
odtujitvi ali obremenitvi. Odtujitev ali obremenitev brez pozitivnega soglasja SSRS
imata za posledico ničnost pogodbe s katero je bil stanovanje odtujeno ali obremenjeno, oziroma vzpostavljena obremenitev.
Ob dovoljeni prodaji se sklene dodatek k
posojilni pogodbi med SSRS in prosilcem,
v katerem se ugotovi preostalo število sofinancirane investicije po tej pogodbi, ter
se SSRS nakaže prejeto kupnino. Znesek
se odšteje od zneska odobrenega oziroma preostalega še neodplačanega zneska
posojila. Na dodatku k pogodbi morajo biti
overjeni podpisi vseh strank.
III. Soinvestitorstvo
1. Nameni
SSRS sklepa soinvestitorska pogodbena razmerja z upravičenimi prosilci po tem
programu (v nadaljevanju prosilec) za zagotavljanje pridobivanja oskrbovanih stanovanj
s pripadajočimi parkirnimi mesti.
Za pripadajoče število parkirnih mest se
šteje minimalno število parkirnih mest v pokritih objektih ali za to namenjenih objektih
predpisanih z zakonodajo in predpisi ter akti
lokalnih skupnosti.
SSRS soinvestira z izbranimi prosilci tiste projekte novogradnje in celovite rekonstrukcije, s katerimi se pridobijo nove kapacitete na področju oskrbovanih stanovanj
ter nakup oskrbovanih stanovanj, vse z napovedanim začetkom v letu 2007, 2008 in
2009 pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju
tega razpisa. Pri tem je potrebno upoštevati
vso zakonodajo, ki ureja izgradnjo sofinanciranega predmeta projekta in določila tega
razpisa.
III. I Pogoji soinvestiranja
1. Splošne določbe
SSRS vstopa kot soinvestitor v projekte
upoštevajoč cilj tega razpisa, in sicer doseči
na trgu ponudbe povečanje števila oskrbovanih stanovanj, zagotavljanje njihove primerne kvalitete, vplivati na ekonomičnost
priprave in izvedbe projektov ter posledično
učinkovitost njihove uporabe z vidika poslovanja.
2. Projekti morajo biti izvedeni po primernih cenah, vendar največ po naslednjih:

Št.

137-139 / 29. 12. 2006 /

* morebitna pokrita parkirna mesta ali
garaže v posebnih objektih ali kleteh niso
zajeti v to ceno;
** za izračun stanovanjske površine se
upoštevajo faktorji redukcije, in sicer za loggio 0,75, za shrambo, za pokriti balkon
ali pokrito teraso 0,50, za odkriti balkon ali
odkrito teraso 0,25;
*** GOI – obsega: pripravljalna, gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela
na gradbišču z zunanjo ureditvijo gradbene
parcele in potrebnimi komunalnimi (hišnimi)
priključki na lokalno komunalno oziroma javno infrastrukturo, vključno z opremo kopalnice in kuhinje;
**** za parkirno mesto se šteje pokrito
parkirno mesto minimalno 12.5 m2 površine
(osnovna; standard za površino parkirnega mesta namenjenega invalidom je višji)
v garaži ali posebnem za to namenjenem
objektu. Zunanja parkirišča so upoštevana
v okviru GOI – zunanje ureditve.
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odseka. Prosilec mora ob in po razdelitvi
stanovanj zagotavljati za vsa oskrbovana
stanovanja in parkirna mesta enakovrednost
po kvaliteti izdelave in vgrajenih materialov
ter legi enot.
5. SSRS po odobritvi vloge – sklep NS
o soinvestiranju z izbranimi prosilci sklene
pisne pogodbe o soinvestiranju, v katerih
so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti pri pridobivanju. Vsebina pogodb
je določena v skladu s tem programom in je
v delu bistvenih in s tem programom opredeljenih sestavin nespremenljiva.
Če posamezni izbrani prosilec v roku, ki
mu ga določi SSRS (postavljeni rok ne sme
biti krajši od petnajst dni od vročitve sklepa
o odobritvi in ne daljši od treh mesecev
od vročitve sklepa o odobritvi) ne sklene
pogodbe o soinvestiranju, se šteje, da je
od namere odstopil in je SSRS prost vseh
obveznosti iz sklepa o soinvestiranju. O tem
Sklad obvesti NS.

Primerna cena GOI del

Način
zagotavljanja

Vrednost
brez DDV

Objekt*

GOI del
investicije ***

praviloma do 900 v EUR/m² površine**

parkirna
mesta****

GOI del
investicije ***

praviloma do 6600 v EUR/pm

Cena je enotna za celotno področje Republike
Slovenije

3. V sklopu obravnave vsake posamezne
vloge SSRS preuči primernosti cene izvedbe celotne investicije, ki jo je podal prosilec,
pri čemer preuči vse investicijske stroške
(zemljišče, komunalni prispevek, projektna
in tehnična dokumentacija, GOI dela, spremljanje investicije...) ob predpostavki, da
SSRS vedno v pogodbeno razmerje vstopa
le če oceni glede na kvaliteto objekta, obseg
investicije in vgrajenih materialov, da je investicija – projekt, primeren. V tem primeru
praviloma vstopa po primerni ceni, ki temelji na primernih cenah GOI del investicije
navedenih v zgornji tabeli, pri čemer pa si
pridržuje pravico, da primerno ceno GOI del
investicije poveča ob, s strani prosilca, izkazani utemeljenosti povečane vrednosti.
Tako v primerih, kadar se soinvestitorstvo izvaja po postopku sklenitve soinvestitorske pogodbe, ki je podlaga za kasnejšo
prodajno pogodbo, kot tudi v primerih soinvestiranja z nakupom in takojšnje sklenitve
prodajne pogodbe, prodajna cena za nakup
oskrbovanih stanovanj ne sme preseči 85%
primerne tržne cene za primerljiv tip nepremičnine, upoštevajoč določila prejšnjega
odstavka.
4. Soinvestitorski delež SSRS lahko doseže največ 50% vrednosti izračunane vrednosti investicije, vendar največ do višine lastnih sredstev prosilca, pri čemer se v lastna
sredstva lahko vštevajo tudi sredstva, pridobljena s posojilom SSRS po tem programu.
V obračunsko vrednost investicije šteje tudi
minimalno število potrebnih parkirnih mest
skladno s tem razpisom.
Odobreni soinvestitorski delež se uporabi na vseh oskrbovanih stanovanjih in
parkirnih mestih tako, da eno stanovanje
in pripadajoče parkirno mesto predstavlja
najmanjšo enoto delitve.
Na podlagi soinvestitorskega deleža
SSRS se v pogodbi o soinvestiranju določi število oskrbovani stanovanj in parkirnih
mest, ki pripadajo SSRS. Pri čemer se uporabi določba drugega odstavka 3. točke tega

Če prosilec v praviloma šestih mesecih po sklenitvi pogodbe o soinvestiranju ne
začne gradnje (sklenjena gradbena pogodba) oziroma v primerih nakupa novogradnje
kot oblike soinvestiranja ni sklenjena prodajna pogodba za nakup, se šteje, da je prosilec za leti 2007 in 2008 od namere odstopil
in je SSRS prost vseh obveznosti iz sklepa o
soinvestiranju. O tem Sklad obvesti NS.
SSRS si pridržuje pravico, da:
– v primerih, ko prosilec z dokazili in
izjavami izkaže, da iz objektivnih razlogov
obveznosti iz prejšnjega odstavka ni mogel
izpolniti obveznosti roke podaljša,
– ne pristopi k podpisu prodajne pogodbe s prosilcem oziroma drugim investitorjem, če po pregledu projektne in tehnične
dokumentacije ugotovi, da je projekt neprimeren, pa v razumnem roku ni mogoče doseči ustreznih tehničnih izboljšav,
– da pogodbene roke podaljša, po preučitvi utemeljenega predloga podanega s
strani prosilca.
Oskrbovanim stanovanjem, ki jih kupi
SSRS, mora biti zagotovljeno minimalno pripadajoče število parkirnih mest po primernih
cenah in izhodiščih tega programa.
6. SSRS lahko zagotavlja prosilcu razpolagalno pravico za dodeljevanje pridobljenih
oskrbovanih stanovanj v svoji lasti. Za lastne nepremičnine SSRS sam sklene najemne pogodbe z izbranimi najemniki oziroma
lahko za izvedbo vseh aktivnosti v zvezi s
temi dejanji pooblasti občino, sklad ali drugo
pravno osebo.
7. Najemnina za oskrbovana stanovanja
ter za parkirna mesta se oblikuje skladno z
metodologijo o oblikovanju najemnin enotno
za vse enote in parkirišča iz posamezne
pogodbe o soinvestiranju oziroma prodajne
pogodbe sklenjene po tem programu, kolikor NS Sklada na podlagi predloga SSRS
v primeru posameznega projekta ne odloči
drugače.
8. Če oskrbovano stanovanje in parkirno
mesto v lasti SSRS, za katerega je dode-
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ljena razpolagalna pravica in ni zasedeno
30 dni, mora do prve ali ponovne zasedbe
prosilec zanj SSRS-ju plačevati najemnino,
ki jo določi s sklepom SSRS.
Prosilec iz 2. in 3. točke I.2. tega programa mora vlogi priložiti izjavo občine, da bo
v primeru njegove nezmožnosti plačila subsidiarno prevzela njegove obveznosti iz tega
naslova ali ponuditi drugo zavarovanje ali
nadomestilo za te primere, katerega ustreznost potrdi SSRS. Prosilci iz 4. točke I.2.
tega programa morajo zagotoviti za primer
nezmožnosti plačila zavarovanje ali nadomestilo za te primere, katerega ustreznost
potrdi SSRS.
Če je oskrbovano stanovanje več kot pol
leta nezasedeno se šteje, da potrebe po
oskrbovanem stanovanju v lasti SSRS na
tem območju ni. V teh primerih ima SSRS
tako stanovanje pravico prodati ali ga oddati
v najem drugim fizičnim ali pravnim osebam
skladno z določili zakonodaje in akti poslovanja. Prosilec ima v teh primerih predkupno
pravico.
Prosilec ne sme brez soglasja SSRS
prodajati ali obremenjevati svojih nepremičnin v objektu, dokler ima SSRS v njem
vsaj eno oskrbovano stanovanje in parkirno
mesto. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi
za podajo ustreznega pozitivnega soglasja.
Odtujitev ali obremenitev brez tega pozitivnega soglasja imata za posledico ničnost
pogodbe s katero je prišlo do odtujitve ali
obremenitve, oziroma je bila izvedena dovoljena obremenitev.
2. Posebne določbe
Izvajanje projekta soinvestitorstva:
a) Prosilec mora v projektu soinvestorstva z novogradnjo, celovito rekonstrukcijo
ali nakupom:
– zagotovi komunalno opremljeno zemljišče;
– zagotovi sredstva v višini razlike med
vrednostjo investicije in zneskom investiranja SSRS;
– zagotovi celotno predpisano projektno
in tehnično dokumentacijo;
– omogoči sodelovanje SSRS pri potrditvi projektne dokumentacije oziroma mu
omogoči pregled projektne dokumentacije;
– pridobi vsa potrebna soglasja in dovoljenja za gradnjo;
– omogoči SSRS na njegovo zaprosilo
vpogled v vso dokumentacijo;
– izvede javno naročilo za izbor izvajalca
gradbenih del;
– v soglasju s SSRS imenuje nadzor;
– izvaja nadzor nad izvedbo del;
– omogoči SSRS kontrolo nad izvajanjem del (supernadzor);
– pridobi pravnomočno uporabno dovoljenje;
– zagotovi vzpostavitev etažne lastnine;
– v soglasju s SSRS izbere upravnika
stavbe in oskrbnika;
– pripravi v primeru, da mu SSRS to
dopusti besedilo razpisa oziroma ustrezne
ponudbe za oddajo stanovanj v najem, h
kateremu mora pridobiti soglasje SSRS, ga
objavi najmanj en mesec pred dokončanjem
gradnje;
– nosi morebitne druge stroške.
b) SSRS v projektu soinvestorstva:
– zagotovi sredstva v višini s sklepom
NS odobrenih sredstev;
– preveri investicijsko in projektno dokumentacijo oziroma sodeluje pri potrditvi
projektne dokumentacije;
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– imenuje preglednika projektne dokumentacije;
– po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja s prosilcem upoštevajoč določbe tega odseka sklene prodajno predpogodbo oziroma prodajno pogodbo, v kateri
se upoštevajo smiselno določbe ZVKSES
in predvsem način in pogoji poslovanja pod
katerimi SSRS kot investitor gradi ali kupuje
za prodajo na trgu,
in sicer predvidoma pod naslednjimi pogoji plačevanja kupnine, ki se s prodajno
predpogodbo ali pogodbo natančneje opredelijo:
– obroke do 85% kupnine SSRS nakazuje skladno z napredovanjem del po
predložitvi obračuna – računa za posamezen obrok, kateremu bo priložena izjava
nadzornega organa o napredovanju del v
skladu s terminskim planom, potrdi pa jo
supernadzor SSRS; ob pogoju, da prosilec zagotovi na zemljiščih, ki predstavljajo
gradbeno parcelo, bremen prost vpis solastninske pravice ali drugo ustrezno obliko
zavarovanja po določbah za dodelitev posojil po tem razpisu, za čas od sklenitve
pogodbe do pridobitve pravnomočnega
uporabnega dovoljenja oziroma do vpisa
etažne lastnine na SSRS,
– 5% v roku osem dni, ko prosilec sam
poda ali prejme obvestilo od izvajalca, da
so stanovanjske enote ustrezno dokončane
in ko SSRS potrdi, da je poziv za prevzem
predmeta pogodbe utemeljen ter pod pogojem, da je pridobljeno uporabno dovoljenje,
– 5% v roku osem dni po odpravi vseh
napak in pomanjkljivosti in po dokončnem
obračunu kupnine skladno z določili prodajne pogodbe in izpolnitvi vseh drugih pogodbenih obveznosti vključno s tem, da bo
SSRS predložena bančna oziroma zavarovalniška garancija izvajalca za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi
za obdobje dveh let od prevzema predmeta
pogodbe oziroma za obdobje 26 mesecev
po pridobitvi pravnomočnega uporabnega
dovoljenja v višini 5% kupnine oziroma garancijo skladno z določbami 26. člena ZVKSES,
– 5% kupnine pa v roku osem dni po
zagotovitvi vseh pogojev za vknjižbo lastninske pravice na SSRS na stanovanjih (vložen
zemljiškoknjižni predlog za vpis objekta in
etažne lastnine v zemljiško knjigo, ter s strani prosilca oziroma prodajalca izstavljeno
ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice v korist SSRS, plomba
za vpis lastninske pravice v korist SSRS
pa bo v zemljiško knjigo vpisana na prvem
mestu),
– opravlja kontrolo nad izvajanjem del;
kontrola nad izvajanjem del pomeni supernadzor nad delom izvajalcev in nadzorom
prosilca oziroma prodajalca nad izvedbo
del.
IV. Postopek obravnave vlog
Prosilci, ki želijo pridobiti sredstva SSRS
iz naslova posojila oziroma zaprošajo za
soinvestitorstvo s SSRS po tem programu,
lahko oddajo vloge s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov: Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad, Ljubljana,
Poljanska cesta 31.
Vloge lahko oddajo prosilci samo na posebnem obrazcu, ki ga lahko dobijo na navedenem naslovu od dne objave tega programa. Vloge bodo sprotno obravnavne po
času dospetja.

O vlogah prosilcev bo na predlog Sklada odločal nadzorni svet Sklada na sejah.
Izbrani prosilci bodo s strani Sklada prejeli
sklep o izbiri, ostali prosilci prejmejo obvestilo o neodobritvi vloge.
Vse informacije o programu – razpisu
lahko prosilci dobijo osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem
skladu v Ljubljani na Poljanski cesti 31 ali
na tel. 01/471-05-00.
Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi NS
odobrena vsa predvidena sredstva.
Nadzorni svet SSRS lahko sprejme
na predlog Sklada obvezno razlago posa
meznih določb tega programa ter spremeni
oziroma dopolni njegova posamezna določila, ki jih objavi na enak način kot ta program
ter se uporabljajo od dne sprejema.
V projektih sofinanciranja po tem programu, odloči Direktor Sklada v okviru razpisane oziroma s sklepom NS Sklada odobrene
vsote sredstev za izvedbo programa sofinanciranja, o morebitni spremembi namena
(soinvestiranje/kreditiranje) ali znižanja zaprošenih sredstev prosilca in odloči o odobritvi spremembe, ob upoštevanju pogojev
tega programa in aktov, ki opredeljujejo poslovanje Sklada.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 671-00-2006-001
Ob-36445/06
Občina Lovrenc na Pohorju objavlja na
podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l.
RS, št. 22/ 98 – z vsemi spremembami)
in 5. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju
(MUV, št. 23/01)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2007,
ki jih bo Občina Lovrenc na Pohorju
sofinancirala iz občinskega proračuna
za leto 2007
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva in zveze,
– osnovna šola in vrtec,
– gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne ter neprofitne.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Lovrenc na
Pohorju,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov na leto,
– da imajo zagotovljene materialne
(športna oprema in rekviziti), prostorske
(sklenjene najemniške pogodbe), kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje
načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za športna društva) in vadbi.
3. Sofinancirali bomo naslednjo vsebino
športnih programov:
– športno vzgojo predšolskih otrok,
– športno vzgojo šoloobveznih otrok,
– športno vzgojo mladine,
– športno dejavnost študentov,
– športno rekreacijo,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
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– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,
– športne prireditve,
– delovanje športnih društev in zvez.
4. Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, v času
uradnih ur.
Gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu ter ustanove, ki so
ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti
potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti športa.
5. Izvajalci morajo k izpolnjenim prijavnim
obrazcem naročnika obvezno priložiti še:
– natančen opis programov s seznamom
udeležencev, krajem izvajanja programov,
urnikom vadbe, krajem vadbe in podatki o
strokovnem kadru,
– finančno vrednotenje programov s planom stroškov za leto 2007 in
– zaključno poročilo o porabljenih sredstvih za izvajanje programov v leto 2006.
6. Vrednost sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v leto 2007 znaša 4,790.000
SIT.
7. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi pogojev, meril in normativov
»Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju«.
8. Rok za prijavo na javni razpis – šport
2007 je 31. 1. 2007.
9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju (s
pripisom »Javni razpis – šport 2007 – Ne
odpiraj!«.
10. Odpiranje prijav ne bo javno.
Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in predlog
delitve razpoložljivih proračunskih sredstev
za šport bo potrdil župan Občine Lovrenc
na Pohorju.
Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo
prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po
poteku razpisnega roka.
11. Podrobne informacije lahko dobite na
Občini Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8,
Lovrenc na Pohorju, tel. 02/630-05-55.
Občina Lovrenc na Pohorju
Št. 322-310/2006
Ob-36787/06
Na podlagi sklepa župana št.
322-310/2006 z dne 21. december 2006,
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditve »Pustovanje
v Kopru 2007«
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje prireditve
»Pustovanje v Kopru 2007«.
II. Pogoji prijave:
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in vse pravne osebe, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa ter imajo vsa predpisana dovoljenja.
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z
vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
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– podroben opis vsebine programa »Pustovanje v Kopru 2007« za najmanj naslednji terminski plan:
17. februar 2007, sobota:
10:00 – 12:00 Otroško rajanje v Taverni
(program in delavnice)
17:00 – 19:00 Otroško rajanje v Šotoru,
Ploščad pri dvorani Bonifika
21:00 Pustni koncert v Šotoru, Ploščad
pri dvorani Bonifika
18. februar 2007, nedelja:
15:00 – 16:00 Obisk in sprevod mask po
Pristaniški ulici do Taverne
16:00 – 18:00 Otroško rajanje v Taverni
(program in delavnice)
19. februar 2007, ponedeljek:
17:00 – 19:00 Otroško rajanje v Taverni
ali druga aktivnost po predlogu prijavitelja
20. februar 2007, torek:
19:00 Pustni koncert v Šotoru, Ploščad
pri dvorani Bonifika,
– plan promocije in oglaševanja prireditve »Pustovanje v Kopru 2007«.
Vsaj en dogodek v programu mora vključevati sodelovanje in predstavitev oziroma
druge aktivnosti povezane s tradicionalnimi
pustnimi maskami in običaji Krajevnih skupnosti Mestne občine Koper (okrogla miza,
predstavitev, projekcija…).
III. Merila za izbor
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo
uporabljena naslednja merila:
1. predlagan program prireditve zajema
več brezplačnih prireditev,
(10 točk: vse prireditve so brezplačne,
5 točk: ena prireditev je z vstopnino,
3 točke: dve prireditvi sta z vstopnino,
0 točk: več kot dve prireditvi so z vstopnino),
2. predlagan program prireditve je:
– poudarja kulturno identiteto kraja,
– pomeni oživitev starih običajev,
– pomeni oživitev mestnega jedra,
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije: največje možno
število točk je 10, ki jih dobi program, ki v celoti izpolnjuje opisana podmerila, program,
ki ne izpolnjuje enega izmed naštetih podmeril dobi 5 točk, tisti, ki ne izpolnjuje dveh
ali več podmeril dobi 0 točk),
3. predlagan program prireditve pomeni
obogatitev celovite turistične ponudbe Mestne občine Koper (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije:
največje možno število točk je 20, ki jih dobi
program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja
MOK, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, ostali 0 točk),
4. prijavitelj vključuje tudi lokalne organizacije in gospodarstvo pri izvedbi prireditve, (10 točk: jih vključuje, 0 točk: jih ne
vključuje),
5. predlagan program prireditve je skladen s pogoji javnega razpisa (ocena tega
merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije: največje možno število točk
je 20, ki jih dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki delno
izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, ostali
0 točk),
6. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in
obsežno podobnih prireditev, (10 točk: prijavitelj ima več kot dve izkušnji z organizacijo
podobnih prireditev v zadnjih treh letih, 5
točk: prijavitelj ima dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih,
3 točke: prijavitelj ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh
letih, ostali 0 točk),
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7. predlagan program prireditve je inovativen in pomemben za oživitev pustnih
običajev (ocena tega merila je podana na
podlagi mnenja strokovne komisije: največje
možno število točk je 20, ki jih dobi program,
ki v celoti izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi
10 točk, ostali 0 točk).
Maksimalno skupno število točk, ki jih
lahko prijavitelj doseže je 100.
Po zaključku prireditve poda izvajalec
najkasneje do 31. 5. 2007 končno finančno in natančno vsebinsko poročilo s priloženimi promocijskimi gradivi za izvedeno
prireditev.
IV. Višina sredstev: okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
prireditve znaša 2,000.000 SIT. Dokončna
višina sredstev za sofinanciranje prireditve pa bo opredeljena v proračunu za leto
2007.
Na osnovi zgoraj navedenih pogojev in
meril bo Mestna občina Koper sofinancirala
prireditev v višini razpisanih sredstev. Odobrena sredstva bodo prijavitelju nakazana
po izvedbi prireditve in prejemu končnega
vsebinskega in finančnega poročila iz prejšnje točke javnega razpisa.
V. Rok izvedbe: prireditev mora potekati najmanj od 17. do vključno 20. februarja
2007.
VI. Rok za predložitev prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna.
Obravnavali bomo prijave, ki bodo pravilno opremljene in bodo oddane kot priporočena pošiljka najkasneje do 12. januarja
2007, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo
do tega dne oddane osebno v sprejemno
pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih
ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna
oznaka »Ne odpiraj – 322-310/2006 – Pustovanje«. Kuverta oziroma ovitek mora biti
zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov
pošiljatelja.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
VII. Obravnava prijav: postopek vodi Turistična organizacija Koper, Mestne občine
Koper.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve.
IX. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v
času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
posreduje Turistična organizacija Koper, tel.
05/66-46-217.
Predložitev prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili javnega razpisa.
Mestna občina Koper
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Javne dražbe
Ob-36732/06
A&C Marketing, d.o.o., Žalec v stečaju
objavlja
tretjo javno dražbo
za prodajo Sirarne v Srednji vasi v
Bohinju
I. Predmet prodaje:
Sirarna v Srednji vasi v Bohinju: nepremičnine, vpisane v vložku št. 844 k.o. Bohinjska srednja vas, zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Radovljici: parc. št. 173/5 travnik,
površine 1466 m2 in dvorišče 500 m2, parc.
št. 173/7 mlekarna 423 m2; premičnine: stroji in oprema v sirarni, Srednja vas v Bohinju, navedena v cenitvi cenilca iz septembra 2005 ter blagovna znamka, št. 9970912
»bohinjski sir«, vse skupaj kot celota. Izklicna cena je 250,000.000 SIT.
Premoženje bo prodano na javni dražbi,
ki bo v sredo, dne 10. januarja 2007 ob 15.
uri v sobi št. 236/II Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje.
II. Pogoji javne dražbe
Premoženje se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter tuje pravne
in fizične osebe ob pogojih vzajemnosti, ki
predložijo dokazilo o plačilu varščine. Kupci
ne morejo biti osebe, določene v 153. členu
ZPPSL.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, pravna oseba se izkaže z izpiskom
iz sodnega registra, fizična oseba pa se
izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
in jo nakazati na transakcijski račun stečajnega dolžnika, št. 06000 – 0954731238 pri
Banka Celje z navedbo “plačilo varščine za
javno dražbo”. Pred začetkom javne dražbe
se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom ali položnico.
Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh delovnih
dni po končani javni dražbi brez obresti. Potencialnemu kupcu, ki plača varščino pa ne
draži, se varščina ne vrne, ampak zapade v
korist stečajne mase.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi in plačati celotno
kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika
v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se
šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil, varščina pa zapade v korist stečajne mase.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz
prvega, drugega in tretjega odstavka 153.
člena ZPPSL ali podati izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva
in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 153. člena ZPPSL.
Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine
v določenem roku, se prodaja razveljavi,
plačano varščino pa bo stečajni dolžnik zadržal v korist stečajne mase.
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Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin, zato se le-te zaračunajo dodatno.
Druge dajatve, stroške sestave kupoprodajne pogodbe in druge stroške, povezane s
prenosom lastništva mora plačati kupec.
Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
Premičnine, ki so predmet prodaje na tej
dražbi, so v posesti družbe A&C Ogledna
Sirarna, d.o.o., Šlandrov trg 3, 3310 Žalec.
Kupcu je zato te predmete dolžna izročiti
zgoraj navedena družba. Če bi se ugotovilo, da posameznega predmeta pri navedeni
družbi ni več, je ta dolžna kupcu plačati denarno protivrednost v višini sorazmernega
dela vrednosti takšnega predmeta v celotni
doseženi prodajni vrednosti z upoštevanjem
sorazmernega dela tržne vrednosti iz cenitvenega poročila.
Pregled cenitvenih poročil oziroma ogled
premoženja, ki se prodaja, je možen po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem
Zvonimirjem Hudejem, tel. 03/541-75-05 ali
GSM 041/705-697 v delovnem času.
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in
to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 10,000.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po zadnji
najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj
po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (člen 154/I ZPPSL).
A&C Marketing, d.o.o., Žalec v stečaju

Razpisi delovnih
mest
Ob-36363/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja razpisuje na podlagi 36. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 9. in
10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko (Uradni
list RS, št. 73/04) prosto delovno mesto
direktorja/direktorice javnega zavoda
Mestno gledališče ljubljansko.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri,
– strokovno pozna področje dela gledališča,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvlada slovenski jezik,

– aktivno obvlada najmanj en svetovni
jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik.
Kandidat/ka mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja gledališča za mandatno obdobje.
Direktor/ica bo po predhodnem mnenju
sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda
imenovan/a za mandatno dobo pet let.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat/ka predloži fotokopijo diplome.
– Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj kandidat/ka predloži fotokopijo
delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca
oziroma dokazilo o treh letih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.
– Kot dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika
na najmanj V. stopnji, potrdilo fakultete o
opravljenem izpitu iz jezika I in II, potrdilo
Državnega izpitnega centra o opravljenem
izpitu iz jezika na višji ravni in/ali dokazilo o
najmanj enoletnem šolanju oziroma izobraževanju v tujini.
– Kot dokazilo o pasivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o pasivnem znanju
jezika ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj II. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz jezika, potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika
na nižji ravni in/ali potrdilo o več tedenskem
šolanju oziroma izobraževanju v tujini.
Kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje, naj
pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Mestna občina Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p.
25, 1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za
direktorja/direktorico Mestnega gledališča
ljubljanskega«.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
zakonitem roku.
Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel.
01/306-12-90.
Mestna občina Ljubljana
Št. 702-1-1/6
Ob-36364/06
Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, Celovška 25, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno
mesto
generalnega sekretarja.
Kandidati morajo poleg splošnih in z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– da imajo visoko ali višjo izobrazbo
pravne ali športne smeri,
– znanje dveh tujih jezikov, obvezno angleškega ali francoskega,
– večletne delovne izkušnje na enakem
ali sličnem delovnem mestu z dokazili,
– organizacijske in druge vodstvene sposobnosti.
Generalni sekretar je delavec s posebnimi pooblastili skupščine in izvršnega odbora
in bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjega dela ter programskimi usmeritvami za
vodenje OKS v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov OKS s pripisom »za razpis generalnega sekretarja«.
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Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Olimpijski komite Slovenije,
Združenje športnih zvez
Su 11/2006
Ob-36365/06
Na podlagi 6. odstavka 57. člena in 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJUUPB2, Ur. l. RS, št. 32/06) objavljam javni
natečaj za 2 prosti delovni mesti
višji pravosodni svetovalec III.
1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo: Višje sodišče v Ljubljani, izvršilni oddelek in kazenski oddelek.
2. Kraj opravljanja dela: Mala ulica 3 ali
Miklošičeva 4, Ljubljana.
3. Navedba delovnega mesta: strokovni
sodelavec.
4. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas do 31. 12. 2010 let (3 mesečno
poskusno delo).
5. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– državljanstvo RS;
– 2 leti delovne dobe;
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
(VII. Stopnja);
– opravljen pravniški državni izpit;
– znanje dela z računalnikom;
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
6. Potrebna dokazila:
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta;
– izjava kandidata, da ni bil kaznovan
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev ter, da ni v kazenskem postopku
zaradi takšnega kaznivega dejanja;
– potrdilo o ocenah v času študija;
– pisna privolitev kandidata za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc (potrdila o
državljanstvu, potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu, podatkov o delovnih
razmerjih). Če kandidat ne da omenjenega
soglasja, mora sam predložiti ustrezno dokazilo.
7. Kratek opis dela:
– 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;
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa;
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, vnašanje odločb v podatkovno bazo,
– predhodni preizkus pritožb;
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predstojnika pravosodnega organa.
8. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in zahtevanimi dokazili je treba poslati
v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS in
na oglasni deski Višjega sodišča v Ljubljani,
prijave se oddajo v kadrovski službi Višjega
sodišča v Ljubljani; o izbiri bodo kandidati
obveščeni v 8 dneh.
9. Oseba za dodatne informacije Maja
Herič, vodja kadrovske službe na Višjem
sodišču v Ljubljani.
Višje sodišče v Ljubljani
Št. 605/2006
Ob-36367/06
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje naslednje prosto
delovno mesto za
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čistilca/čistilko
za določen čas s polnim delovnim časom
do vrnitve odsotnega delavca na delo.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Ob-36370/06
Na podlagi 58. in 109. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list Republike
Slovenije, št. 32/06 – uradno prečiščeno
besedilo) objavlja Občina Rače - Fram javni
natečaj za zaposlitev
pripravnika – svetovalca za opravo
strokovnega upravnega izpita.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 12 mesecev v
prostorih Občine Rače - Fram, Grajski trg
14 v Račah.
Kandidati pošljejo, v roku 8 dni od dneva
objave, pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo: ˝za javni natečaj za prosto
delovno mesto pripravnik˝ na naslov: Občina Rače - Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev s polnim
delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo
vročen sklep o neizbiri. Izbrani kandidat bo
delo pripravnika opravljal na uradniškem
delovnem mestu svetovalec, ki se lahko
opravlja v uradniških nazivih svetovalec III,
svetovalec II in svetovalec I. O izbiri bodo
kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku
30 dni po objavi javnega natečaja.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list Republike Slovenije, št. 22/04,
57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
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Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Lidija Belca, direktorica občinske uprave Občine Rače - Fram,
tel. 02/609-60-19.
Občina Rače - Fram
Št. 82/2006
Ob-36403/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06–
UPB2) Ministrstvo za finance objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja Službe za informatiko v Uradu
RS za preprečevanje pranja denarja.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
računalniške smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj za visoko strokovno oziroma 4 leta za univerzitetno
izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Zaželena znanja in izkušnje:
– poznavanje omrežij TCP/IP protokol,
routing, DNS in VPN,
– poznavanje operacijskih sistemov MS
W2K, XP in LINUX,
– poznavanje relacijskih baz Oracle,
Access in SQL,
– zaželeno je tudi poznavanje požarnih
pregrad (Check Point).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu,
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
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– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz četrte alineje iz uradnih evidenc.
V primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– vodenje in organiziranje dela na področju informatike,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– priprava in vodenje razvojnih projektov
s področja sistemske analize in integracije
projektov,
– druge naloge po nalogu direktorja.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
RS za preprečevanje pranja denarja v Službi za informatiko, Cankarjeva 5, Ljubljana, v
nazivu višji svetovalec II.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo “za javni natečaj št. 1101-82/2006
in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na tel. 01/478-59-92.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 186/06
Ob-36426/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06
– prečiščeno besedilo) Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta:
svetovalec v Referatu za okolje in prostor Oddelka za okolje in prostor Upravne enote Maribor.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu
svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III,
z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
gradbene ali družboslovne smeri,
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
ki ga lahko kandidati opravijo po sklenitvi
delovnega razmerja, najkasneje pred pridobitvijo pooblastila za vodenje postopka,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega 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.
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, ali je
bilo delovno razmerje oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi
drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot
je delo, 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 ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen 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.
Naloge na delovnem mestu so:
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji in
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Maribor
pridobitev podatkov iz 4. 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 gradbenih zadev.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor oziroma v drugih uradnih
prostorih, kjer organ posluje.

Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05, 93/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Svetovalec«, na naslov: Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2501 Maribor, in
sicer najkasneje v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: ue.maribor@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi internega natečaja daje Anita Fras, tel. 02/22-01-803 ali
02/22-01-801.
Upravna enota Maribor
Ob-36438/06
Nadzorni svet družbe M & P d.o.o. Trbovlje, Šuštarjeva 42/a, 1420 Trbovlje, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
za dobo štirih let z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Poleg izpolnjevanja splošnih in zakonskih zahtev, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje zahteve:
– višješolska izobrazba,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na
področju vodenja,
– organizacijske sposobnosti,
– izkušnje na področju zunanjetrgovinskega poslovanja,
– znanje tujega jezika.
Direktor mora biti državljan Republike
Slovenije.
Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis, program dela družbe ter dokazila o
izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, in sicer: fotokopijo diplome o pridobljeni
izobrazbi, potrdilo o delovnih izkušnjah in
potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ji je bil izrečen varnostni ukrep
skladno določbi drugega odstavka 255. člena v zvezi z določbo šestega odstavka 515.
člena Zakona o gospodarskih družbah.
Potrebne podatke za izdelavo programa
kandidati dobijo na sedežu družbe (informacije na tel. 03/56-25-200).
Kandidati morajo prijave na razpis poslati
na sedež družbe s pripisom: »Nadzorni svet
– za razpis«.
Rok za oddajo prijav je 15 dni po objavi.
M & P d.o.o. Trbovlje
Št. 1001-11/2006
Ob-36440/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
1. Predstojnik urada za gospodarske
dejavnosti in turizem,
ki se opravlja v nazivu podsekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje slovenskega in italijanskega
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.
2. Predstojnik urada za družbene dejavnosti,
ki se opravlja v nazivu podsekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje slovenskega in italijanskega
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 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 (pod točko 1):
– oblikovanje sistemskih rešitev na področju gospodarskih javnih služb in ostalega
premoženja občine,
– vodenje projektnih skupin,
– priprava strokovnih predlogov s področja gospodarskih javnih služb, prenove in
stanovanjskega programa,
– druge najzahtevnejše naloge.
Delovno področje (pod točko 2):
– oblikovanje sistemskih rešitev na področju družbenih dejavnosti,
– vodenje projektnih skupin,
– priprava strokovnih predlogov s področja družbenih dejavnosti,
– druge najzahtevnejše naloge.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– aktivno govori slovenski in italijanski
jezik,
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– 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 Piran pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv
sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Občine Piran,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
predstojnika urada za gospodarske dejavnosti in turizem«, številka: »1001-11/2006«
in »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto predstojnika urada za družbene dejavnosti« številka: »1001-12/2006« na
naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS, ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: obcina.piran@piran.si
(navedba elektronskega naslova organa),
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 Ana Fakin.
Občina Piran
Št. 258/06
Ob-36443/06
Upravna enota Sevnica objavlja javni natečaj za delovno mesto:
pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis za
prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo upravne smeri,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
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1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
2. pisno izjavo kandidata:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
3. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka, v primeru izbire, dovoljuje Upravni enoti Sevnica pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence v skladu s
139. členom Zakona o splošnem upravnem
postopku.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s polnim
delovnim časom. Kandidat se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu svetovalec.
Izbrani kandidat bo opravljal delo v prostorih Upravne enote Sevnica, Glavni trg
19a, Sevnica.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05, 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj pripravnik – svetovalec« na
naslov: Upravna enota Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: ue.sevnica@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni
izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri Heleni Guček, vodji Oddelka za občo upravo in skupne zadeve, na tel. 07/81-63-881.
Upravna enota Sevnica
Št. 110-45/2006
Ob-36444/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06, ZJU-UPB2) Občina Ilirska
Bistrica objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto
vodja Oddelka za družbene dejav
nosti.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
opravljajo v nazivu višji svetovalec I v Občinski upravi Občine Ilirska Bistrica. Za navedeno delovno mesto je kraj opravljanja dela
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
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Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za za naziv višji
svetovalec I,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– pasivno znanje enega svetovnega jezika,
– poznavanje uporabe računalnika,
– 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, magisterij znanosti ali
doktorat znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje – za področje družbenih dejavnosti:
– neposredna pomoč direktorju pri vodenju strokovnih nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja dela v oddelku in sodelovanje z drugimi oddelki ter organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja insmer 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
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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 Ilirska Bistrica
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 ih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu opravljal v nazivu višji svetovalec I. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
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.
Kako in kam vložiti prijavo:
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto,
številka: 110-45/2006«, na naslov: Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu RS.
Rok za prijavo začne teči z objavo v
Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.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
kandidati dobite na tel. 05/71-41-361 (Tatjana Urbančič).
V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za žensk in moški spol.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 66/06
Ob-36466/06
Svet Doma upokojencev Vrhnika na podlagi 33. in 34. člena Statuta, 32. in 34. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) ter
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu
– uradno in prečiščeno besedilo (Ur. l. RS,
št. 36/04, št. 69/05 - odl. US, 21/06-odl.US)
objavlja razpis delovnega mesta
direktorja/direktorice doma.
Pogoji:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04) in pet let delovnih izkušenj
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let
delovnih izkušenj od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih v
socialnem varstvu,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
Prijavo s pisnimi dokazili o izpolnjevanju
zakonskih pogojev, kratkim življenjepisom,
opisom delovne kariere ter vizijo razvoja
doma naj kandidati/tke pošljejo v 14 dneh
(koledarskih) od objave razpisa na naslov:
Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta

13, 1360 Vrhnika, s pripisom: »Razpis – direktor (ne odpirati)!«
Kandidati/tke bodo obveščeni o izboru v
30 dneh (koledarskih) po zaključnem razpisnem roku.
Dom upokojencev Vrhnika
Št. 110-41/2006/11
Ob-36469/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
RS, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec – arhivist za arhivsko gradivo v Oddelku I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
smer zgodovina-arhivistika, pravo ali druga
ustrezna družboslovna;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– strokovni izpit iz arhivske dejavnosti;
– 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.
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:
– valorizacija, zbiranje, analitična strokovna obdelava, izdelava in objava pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva,
informacije, izbor in predstavitve gradiva za
raziskovalne, študijske, kulturno-prosvetne
in druge namene za arhivsko gradivo določenega področja in obdobja oziroma določen resor arhivskih fondov in zbirk,
– raziskovalno delo s področja arhivistike in zgodovine z objavljanjem arhivskega
gradiva in drugih publikacij,
– evidentiranje, strokovna obdelava in izdelava pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva, ki je v tujini in se nanaša na
Slovence in R Slovenijo,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– izvajanje čitalniške službe v oddelku.
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,
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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 RS, MK, Arhivu 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.
Prednost imajo kandidati, ki:
– poznavajo sisteme poslovanja z dokumentarnim gradivom po posameznih področjih dejavnosti in obdobjih – Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije,
– poznavajo delo s strankami v čitalnici
in reševanje vlog državljanov v zvezi z Zakonom o žrtvah vojnega nasilja, Zakonom
o denacionalizaciji in Zakonom o popravi
krivic,
– so delali z gradivom, ki vsebuje občutljive osebne podatke,
– obvladujejo tehnološke opreme za delo
z mikrofilmi in mikrofilmskimi žepki,
– poznavajo
računalniški
program
Spis 4.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec – arhivist za arhivsko gradivo opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II
in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih RS, MK,
Arhiva Republike Slovenije, Kongresni trg 1,
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. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge, pisnega preizkusa iz poznavanja
sistemov poslovanja z dokumentarnim gradivom po posameznih področjih dejavnosti
in obdobjih – Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije in morebitnega
ustnega razgovora.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec – arhivist za arhivsko gradivo,
številka »110-41/2006« na naslov: RS, MK,
Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica
1, 1127 Ljubljana in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ars@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
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Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jolanda Fon (tel. 01/241-42-24).
Ministrstvo za kulturo,
Arhiv Republike Slovenije
Št. 110-42/2006/11
Ob-36470/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
RS, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec – arhivist za arhivsko gradivo v Sektorju za varstvo arhivskega
gradiva.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
smer zgodovina-arhivistika, pravo ali druga
ustrezna družboslovna;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– strokovni izpit iz arhivske dejavnosti;
– znanje srednjeveške nemščine;
– 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.
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:
– valorizacija, zbiranje, analitična strokovna obdelava, izdelava in objava pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva,
informacije, izbor in predstavitve gradiva za
raziskovalne, študijske, kulturno-prosvetne
in druge namene za arhivsko gradivo določenega področja in obdobja oziroma določen resor arhivskih fondov in zbirk,
– raziskovalno delo s področja arhivistike in zgodovine z objavljanjem arhivskega
gradiva in drugih publikacij,
– evidentiranje, strokovna obdelava in izdelava pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva, ki je v tujini in se nanaša na
Slovence in R Slovenijo,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.
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,
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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 RS, MK, Arhivu 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.
Prednost imajo kandidati, ki poznavajo
sisteme poslovanja z dokumentarnim gradivom po posameznih področjih dejavnosti in
obdobjih – starejše listinsko gradivo in imajo
znanje latinskega jezika.
Znanje srednjeveške nemščine in latinščine se izkazuje z dokazilom o opravljenem
izpitu na Filozofski fakulteti (fotokopija opravljenega izpita).
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec – arhivist za arhivsko gradivo opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II
in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih RS, MK,
Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, 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. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge, pisnega preizkusa iz poznavanja
sistemov poslovanja z dokumentarnim gradivom po posameznih področjih dejavnosti
in obdobjih – starejšega listinskega gradiva
in morebitnega ustnega razgovora.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec – arhivist za arhivsko gradivo,
številka »110-42/2006« na naslov: RS, MK,
Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica
1, 1127 Ljubljana in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ars@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 Jolanda Fon (tel. 01/241-42-24).
Ministrstvo za kulturo,
Arhiv Republike Slovenije
Št. 18001-75/2006/1
Ob-36473/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
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deve, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
podsekretarja/podsekretarke.
V Službi za kontrolo, nadzor, evalvacijo
programov in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v Direktoratu za trg dela in
zaposlovanje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba pravne ali družboslovne smeri,
– 7 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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 in strokovni izpit s področja
stroke po Pravilniku o programu in načinu
opravljanja strokovnega izpita za izvajanje
nadzora na področju zaposlovanja). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat
strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom
89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– oblikovanje sistemskih rešitev za evalviranje programiranja in učinkovitosti financiranja,
– evalviranje sistema spremljanja ukrepov ESS in programov zaposlovanja,
– nadzor programov zaposlovanja in
kontrola ukrepov ESS,
– priprava metodologije in predpisov za
nadzor programov zaposlovanja in kontrolo
ukrepov ESS.
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,
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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 delo, družino in socialne zadeve pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv
sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 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
podsekretarja, številka: »18001-75/2006«
na naslov: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, 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: gp.mddsz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Darja Hribernik, tel.
01/369-77-80.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Druge objave
Ob-36432/06
Podaljšanje roka
za oddajo ponudbe
V javnem razpisu za javno zbiranje ponudb za izbor investitorjev za gospodarsko
cono Todraž, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 23-24 z dne 11. 3. 2005, Ob-6849/05,
se spremeni 9. točka, ki se po novem glasi:
9. Razpisni rok: rok za predložitev ponudb je 6. 2. 2007, do 12. ure.
Javno odpiranje ponudb je na dan roka
za oddajo ponudbe na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, ob 13. uri.
Občina Gorenja vas - Poljane

Ob-36427/06
Na podlagi 6. člena Zakona o Filmskem
skladu RS – javni sklad, 12. člena Sklepa
o ustanovitvi Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada, 4. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada in
101. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo ter Pravilnika o izvedbi
javnega razpisa in javnega poziva (Ur. l. RS,
št. 93/05), Filmski sklad Republike Slovenije
- javni sklad objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
razvoja projektov v letu 2006 za črpanje
evropskih sredstev iz programa razvoja
projektov Media Plus v letu 2006
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, Ljubljana.
1. Predmet poziva: javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje razvoja
projektov v letu 2006 za črpanje evropskih
sredstev iz programa razvoja projektov Media Plus v letu 2006.
2. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjena za javni poziv je skupaj:
108.295 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne osebe in fizične osebe – samostojni
podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja
filmske in video dejavnosti (predlagatelji).
3.2. Za sredstva Sklada se lahko poteguje samo oseba, ki je že pridobila sredstva za
razvoj projekta, s katerim kandidira na tem
javnem pozivu, na razpisu programa Evropske Unije Media Plus v letu 2006 za razvoj
projektov neodvisnih producentov.
3.3. Predlagatelj, ki je z istim programom
ali projektom kandidiral za proračunska
sredstva in pridobil proračunska sredstva
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira
za proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji, se ne more z istim programom ali
projektom potegovati na tem javnem pozivu
za sredstva Filmskega sklada.
3.4. Predlagatelj lahko kandidira samo
s projektom, ki bo primarno namenjen kinematografski distribuciji ter ni namenjen
marketingu in ekonomski propagandi.
3.5. Predlagatelj lahko kandidira s projektom v zvezi s katerim izkazuje izključno
razpolaganje z materialnimi avtorskimi pravicami za realizacijo projekta ter za kinematografsko eksploatacijo projekta v času
vložitve vloge na ta javni poziv.
4. Kriterij poziva
Kriterij za izbor razvoja projektov je praviloma: pridobljeni odstotek sredstev za prijavljeni projekt v okviru razpisa Media Plus za
program razvoj projektov v letu 2006, izračunan glede na višino skupno razpoložljivih
sredstev tega poziva.
5. Uporaba kriterija: izbrane bodo vloge
za razvoj projektov, katerih predlagatelj bo
izpolnjeval kriterij poziva. Izbirna komisija
bo ustreznost vlog preverjala iz podatkov, ki
bodo navedeni na prijavnem listu in v obveznih prilogah.
6. Obvezne priloge:
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1. izpolnjen, podpisan in ožigosan oziroma v primeru prijave fizične osebe – samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan
prijavni obrazec,
2. izpis iz sodnega registra ali registra
društev oziroma evidence ustanov, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev, s katerim se
dokazuje registracija prijavitelja za opravljanje filmske in video dejavnosti,
3. obvestilo o izboru na javnem natečaju Media Plus za leto 2006 ali sklenjena pogodba med predlagateljem ter Media
Plus, iz katerih je razvidna višina dodeljenih
sredstev,
4. predračun stroškov razvoja projekta, predložen vlogi na javni natečaj razvoja
projekta Media Plus za leto 2006 – imenovan FORM I s prilogami (detailed development budget),
5. obrazec predložen na javni natečaj
Media Plus razvoj samostojnih projektov za
leto 2006 – imenovan FORM G,
6. avtorske pogodbe, sklenjene med
predlagateljem in soavtorji in avtorji prispevkov, kot jih definira Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
8. Razpis se začne z objavo v Uradnem
listu RS.
9. Dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– prijavni list.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu
Filmskega sklada Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana, v tajništvu od 10. ure do 12. ure,
vsak delovni dan od te objave naprej. Na
podlagi pisne zahteve (po pošti ali elektronski pošti) lahko Filmski sklad razpisno
dokumentacijo pošlje tudi po pošti, v tem primeru zaračuna stroške poštnine in stroške
za razpisno dokumentacijo, ki znašajo 1.500
SIT (z 20% DDV). Če se razpisna dokumentacija prevzame na sedežu Filmskega
sklada, zaračuna Filmski sklad stroške za
razpisno dokumentacijo v višini 1.500 SIT
(z 20% DDV).
Dokumentacija javnega poziva se lahko
natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo
tudi vsi ostali podatki, povezani z izvedbo
javnega poziva (zakonski in podzakonski
akti).
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in
ožigosana na ustreznem prijavnem obrazcu
iz dokumentacije javnega poziva in mora
vsebovati vse obvezne priloge, podatke in
gradivo, ki so določeni v razpisni dokumentaciji po vrstnem redu.
Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad,
Miklošičeva 38/V Ljubljana, z oznako na
prednji strani: »Ne odpiraj – javni poziv za
zbiranje predlogov za sofinanciranje razvoja
projektov v letu 2006 za črpanje evropskih
sredstev iz programa razvoja projektov Media Plus v letu 2006«.
Strokovne komisije bodo obravnavale
ustrezne vloge, ki morajo biti predložene na
naslov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana, najkasneje do roka začetka seje
Strokovno programske komisije, in sicer do
29. 1. 2007.
Filmski sklad sprejema vloge, ki jih stranka predloži osebno na sedežu Filmskega
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sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan med 9. uro in 15. uro.
Filmski sklad bo po postopku odpiranja
iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne
vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba.
Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do datuma, določenega za začetek
ocenjevanja in vrednotenje vlog na strokovnih komisijah. Če stranka za isti program
ali projekt na javni poziv pošlje več vlog, se
obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot
dopolnitve ali spremembe prve vloge. Pristojna oseba bo v roku 5 dni po odprtju nepopolne vloge pozvala predlagatelja k njeni
dopolnitvi v elektronski obliki na naslov, ki ga
je predlagatelj navedel v vlogi. Predlagatelj
mora v roku, določenem v pozivu, predložiti
dopolnjeno vlogo na naslov Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, pri čemer se šteje,
da je vloga vložena takrat, ko je predložena
popolna vloga.
Vloga je nepopolna, kolikor ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija in ki
ni izpolnjena ali predložena v skladu s prvim
odstavkom te točke.
Če bo dopolnjena vloga predložena na
Filmski sklad po datumu, ki je določen za
sejo strokovnih komisij, bo vloga obravnavana na naslednjem roku, določenem za sejo
strokovnih komisij.
Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispele na Filmski sklad po zaključku javnega
poziva, se bodo štele za prepozne in bodo
zavržene s sklepom.
Vloga je vložena od upravičene osebe,
kolikor predlagatelj izpolnjuje v javnem pozivu določene pogoje.
Vloge bo strokovna komisija obravnavala
po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev oziroma do zaključka javnega poziva z
dne 29. 1. 2007.
11. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokovno presojo ustreznih vlog, prispelih na javni poziv bo opravljala strokovna
komisija, ki jo imenuje direktor Filmskega
sklada, in bo potekala po vrstnem redu prispetja vlog. Filmski sklad bo predlagatelja z
odločbo obvestil o odločitvi.
12. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Saša Suša, tel. 01/234-32-06
vsak delavnik med 10. in 12. uro ali elektronska pošta: sasa.susa@film-sklad.si.
13. Vpogled v dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno
dokumentacijo na sedežu Filmskega sklada
(Miklošičeva 38, Ljubljana) vsak dan med
10. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je
vsebovana tudi na spletni strani Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, www.film-sklad.si.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 637/06
Ob-36425/06
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 4/06 – UPB in
115/06) določa in objavlja datum nastopa
poslovanja notarja.
15. 1. 2007 prične s poslovanjem notar
Milan Dolgan v Ljubljani, Dunajska cesta
122.
Notarska zbornica Slovenije
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Ob-36414/06
Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.
2. Predmet prodaje je stavbno zemljišče:
a) parc. št. 7570/4 – katastrska kultura
– njiva v izmeri 200 m2, vl. št. 2224 k.o. Portorož; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 2,520.029 SIT;
b) parc. št. 1012/5 – katastrska kultura – vinograd v izmeri 313 m2, vl. št. 2268
k.o. Portorož; izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 8,409.305 SIT;
c) parc. št. 1013/1 – katastrska kultura
– njiva v izmeri 303 m2, vl. št. 2269 k.o. Portorož; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 8,140.637 SIT;
d) parc. št. 106/10 – katastrska kultura
– pašnik v izmeri 213 m2, vl. št. 2145 k.o.
Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 4,199.260 SIT;
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
DDV. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo
zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva bremenijo kupca.
3. Zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v
2. točki pod črko a, b, c in d, je že v posesti
fizičnih oseb in služi kot funkcionalna celota
k lastniški hiši fizičnih oseb. Zemljišče pod
točko 2b) se prodaja z namenom legalizacije objekta na parc. št. 1012/3 k.o. Portorož.
Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice 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.
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Obvezno je potrebno vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti predmeta prodaje, ki se
vplača na podračun enotnega zakladniškega
računa Občine Piran, št. 01290-0100005871
odprt pri Upravi za javna plačila,Urad Koper
ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu
varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po
končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z
naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe;
– v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa
(lahko tudi kopija);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
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– ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša
od izhodiščne cene);
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca;
4. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 15. 1. 2007 do
12. ure, na naslov: Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
5. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za prodajo zemljišč v lasti Občine Piran zaradi zaokrožitve gradbenih parcel.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Župan Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe.
8. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina
pa zapade v korist Občine Piran. Kupec
mora plačati kupnino v roku, ki bo določen
v pogodbi, sicer lahko prodajalec pogodbo
razdre, varščina pa tudi v tem primeru zapade v korist Občine Piran.
9. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine
Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., Fornače 33, Piran, Miloška
Raktelj, tel. 05/61-750-33.
Občina Piran
Št. 478-134/2006

Ob-36463/06

Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica na podlagi 7. člena Statuta
Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/99,1/03) in 21. redne seje Občinskega sveta Občine Bohinj z dne 14. 7.
2005 in 7. izredne seje z dne 20. 10. 2006
ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, tel. 04/577-01-00, faks:
04/572-18-64.
2. Predmet prodaje:
Prodaja stavbnega zemljišča:
– parc. št. 282/6, sadovnjak v izmeri
2.828 m2,
– parc. št. 282/7, dvorišče v izmeri
23 m2.
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
54,567.000 SIT oziroma 227.704,05 EUR
(cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami).
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4. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od
podpisa prodajne pogodbe na podračun pri
ERZ Občine Bohinj, št. 01204-0100008048
sklic: (datum plačila).
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, z
oznako: »Ponudba za nakup nepremičnine
– Ne odpiraj!« Rok: petek, 12. 1. 2007 do
12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe,
ki bodo do navedenega datuma prispele na
naslov prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnem odpiranja ponudb plačati kavcijo
v višini 10% izklicne cene nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
ERZ: Občina Bohinj, št. 01204-0100008048,
sklic: (datum plačila).
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa vrnjena
brez obresti v roku 8 dneh po končanem
izboru.
7. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– navedbo parcele, za katero se vlaga
ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, ki znaša
10% od izhodiščne cene nepremičnine,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
– izpisek iz sodnega registra in ID št. za
DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
8. Sklenitev pogodbe:
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba najkasneje v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina
Bohinj zadrži njegovo kavcijo.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (davek, stroške overitve, takse za
vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec.
9. Pogoji:
Ponudnik mora ponudbi priložiti investicijski program in idejno zasnovo za izgradnjo hotela, ki mora biti v skladu s sprejetim prostorsko izvedbenim aktom – PUP za
Bohinjsko Bistrico za morfološko enoto H1
(terme) - območje za turizem (Uradni vestnik
Občine Bohinj, št. 7/01).
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponujena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal Župan Občine
Bohinj. Odpiranje ponudb opravi komisija
in po zaključku postopka predlaga županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 15. 1. 2007 ob 10. uri.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostalih informacijah interesenti dobijo
na Občini Bohinj, kontaktna oseba: Jolan-

da Planovšek, tel. 04/577-01-24 v delovnih
dneh od 29. 12. 2006 do 12. 1. 2007 med
10. in 13. uro.
15. Župan ali Komisija s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov
za prevzem dokumentacije.
16. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključna.
Občina Bohinj
Št. 121
Ob-36368/06
Na podlagi Sklepa št. 3704-18/2004/14
(MDDSZ) in 21. čena Zakona o javnih naročilih, (Ur. l. RS, št. 36/04) objavljamo
javno zbiranje ponudb
za najem nadomestnih prostorov za potrebe enote VDC Brežice.
Pogoji:
1. prostori morajo biti prilagojeni osnovni dejavnosti Varstveno delovnega centra
(Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah
za izvajalce socialno varstvenih storitev
(Ur. l. RS, št. 67/06));
2. ponudbe se oddajajo v slovenskem
jeziku;
3. prostori morajo biti v bližini postajališč
javnih prevoznih sredstev;
4. zagotovljen mora biti dostop oseb z
vozili in dostavnimi vozili;
5. prostori ne smejo imeti arhitektonskih
ovir za dostop z invalidskimi vozički;
6. zagotavljati je potrebno po 2 parkirna
prostora;
7. možnost najema za 20 let oziroma z
možnostjo odkupa;
8. zagotovljeni morajo biti ločeni števci
za porabo energije, vode in kurjave;
9. potrebno je navesti čas vselitve – najkasneje do aprila 2007;
10. izkazati je potrebno lastništvo.
Dodatne zahteve:
1. Za potrebe enote VDC Brežice je
potrebno zagotoviti ca. 350 m2 v eni etaži
(pritličje).
2. Najemodajalec prevzema stroške
vzdrževanja in zavarovanja prostorov ter
plačilo stroškov nadomestila za stavbno
zemljišče.
3. Naročnik bo priznal ceno za m2 v skladu z Odlokom o določanju najemnin (Ur. l.
RS, št. 3/94).
Podrobnejše informacije o zahtevah in
dodatne informacije dobite na sedežu JZ
pri Lidiji Žnideršič med 8. in 14. uro vsak
delovnik do 15. 1. 2007.
Rok za zbiranje ponudb je 16. 1. 2007
do 14. ure.
Obrazci za izdelavo ponudbe se lahko
dvignejo v Tajništvu VDC do 10. 1. 2007.
Ponudbe lahko oddajo osebno v tajništvu zavoda ali pošljejo v zaprti kuverti na
naslov: VDC Krško-Leskovec, Ulica Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem.
Na kuverti naj bo vidno označeno: Ne
odpiraj! (Ponudba za najem prostorov Brežice).
Ponudniki bodo obveščeni v roku 15 dni
od dneva odpiranja ponudb.
Varstveno delovni center
Krško-Leskovec
Ob-36399/06
1. Uradno ime in naslov naročnika: Logina d.o.o., kontaktna oseba Mladen Pe-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vec, Vodnikova cesta 252, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386(0)1/583-94-99, faks
+386(0)1/583-94-11, elektronska pošta:
mladen.pevec@logina.net, internetni naslov:http://www.logina.net.
2. Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v točki 1.
3. Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti, kot v točki 1.
4. Naslov, na katerega je potrebno poslati ponudbe za sodelovanje: isti kot v točki 1.
5. Oznaka povabila k oddaji ponudb, ki
ga je določil naročnik: »Logina-01/06«.
6. Opis naročila: povabilo k oddaji ponudb za sklenitev pogodbe o dobavi nadomestnih rezervnih delov za potrebe vzdrževanja samopostrežnih terminalov »številka
povabila: Logina-01/06«.
7. Ali se bodo variante sprejemale: ne.
8. Celotna količina ali obseg: predmet
zahtevka za ponudbo je dobava nadomestnih rezervnih delov za potrebe vzdrževanja samopostrežnih terminalov za obdobje
enega leta, po specifikacijah, določenih v
prilogah povabila, kjer se nahajajo podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe.
9. Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem;
– izjava ponudnika, da v ponudbi ni posredoval zavajajočih podatkov in da sprejema pogoje razpisne dokumentacije;
– izjava ponudnika, da ni bil kaznovan in
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
10. Ekonomske in finančne sposobnosti
– obvezna dokazila:
– izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ponudnik bo v primeru, da bo izbran
kot najugodnejši ponudnik, ob podpisu
pogodbe predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% od vrednosti podpisane pogodbe. Bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti mora ponudnik
izročiti najkasneje v sedmih dneh od sklenitve pogodbe.
11. Ali so kandidati že izbrani: ne.
12. Merilo za oddajo: cena/kvaliteta.
13. Rok za sprejemanje ponudb: 19. 1.
2007.
14. Čas veljavnosti ponudbe, ki jo mora
zagotavljati ponudnik: 28. 2. 2007.
15. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb lahko
sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju
ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali
naročniku pred odpiranjem.
16. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Logina d.o.o., Vodnikova cesta 252, 1000
Ljubljana, sejna soba, dne 22. 1. 2007.
17. Dodatne informacije: registracija
in dvig povabila k oddaji ponudb: Logina
d.o.o. Vodnikova cesta 252, 1000 Ljubljana, Alenka Uljančič +386(0)1/583-94-10 ali
alenka.uljancic@logina.net.
18. Datum, ko je bilo odposlano to povabilo k oddaji ponudb: 20. 12. 2006.
Logina d.o.o.
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Ob-36730/06
EMO, d.o.o., v stečaju objavlja

Ob-36731/06
EMO, d.o.o., v stečaju objavlja

zbiranje pisnih ponudb
za prodajo dela nepremičnin stečajnega
dolžnika EMO, Emajlirnica, metalna
industrija, orodjarna, d.o.o., v stečaju,
Mariborska cesta 86, 3000 Celje.
Predmet prodaje: nepremičnina 10.E –
dvosobno stanovanje št. 10, površine 59 m2
v tretjem nadstropju (mansardi) stanovanjske hiše v Celju, Kovinarska ulica 16, Celje – vpisana v ZK vložek št. 2172/11 k.o.
Spodnja Hudinja zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Celju vse skupaj kot celota.
Izklicna cena: 1,685.000 SIT oziroma
7.031,38 EUR.
Pogoji prodaje:
– pisne ponudbe morajo vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek kupnine, ponudbo pa mora podpisati
odgovorna oseba,
– pisne ponudbe lahko pošljejo fizične
ali pravne osebe. Fizična oseba mora ponudbi priložiti fotokopijo osebnega dokumenta, na podlagi katerega jo bo mogoče
prepoznati. Pravna oseba mora priložiti
sklep o registraciji ter pooblastilo za zastopanje,
– ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo o plačilu varščine v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun 06000
– 0895194287,
– ponujena cena mora biti najmanj enaka izklicni ceni,
– prodaja se izvede po načelu “videno
– kupljeno”,
– kupec je dolžan kupoprodajno pogodbo podpisati v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o prodaji, sicer zapade plačana
varščina v korist stečajne mase,
– kupnino je kupec dolžan v celoti plačati
v roku 15 dni po podpisu pogodbe, sicer se
pogodba lahko razveljavi, plačana varščina
pa zapade v korist stečajne mase,
– kupec poleg ponudbene cene plača
davek na promet nepremičnin ali davek na
dodano vrednost in vse ostale morebitne
dajatve,
– kupec plača stroške sestave in overitve
kupoprodajne pogodbe,
– kupec sam izvaja vse potrebne aktivnosti in nosi stroške zemljiškoknjižnega prenosa lastništva,
– kupec mora pred podpisom pogodbe
podati izjavo po 153. členu Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji,
– kupec pridobi predmet prodaje v last in
posest po plačilu celotne kupnine.
Izbor najboljšega ponudnika:
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za
zbiranje ponudb,
– ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili v treh delovnih
dneh po odpiranju ponudb brez obresti.
Pošiljanje ponudb: pisne ponudbe naj
ponudniki pošljejo v zaprti pisemski ovojnici
v osmih dneh po objavi oglasa v Uradnem
listu RS na naslov: Okrožno sodišče v Celju,
Prešernova ulica 22, 3000 Celje z oznako
“Ponudba za odkup – opr. št. St 21/2000
– Ne odpiraj”.
Informacije: dodatne informacije lahko
zainteresirani dobijo pri stečajnem upravitelju na tel. 041/705-697 vsak delovni dan od
10. do 12. ure.
EMO, d.o.o., v stečaju

zbiranje pisnih ponudb
za prodajo terjatve stečajnega dolžnika
EMO, Emajlirnica, metalna industrija,
orodjarna, d.o.o., v stečaju, Mariborska
cesta 86, 3000 Celje.
Predmet prodaje: terjatev stečajnega
dolžnika do Martina Mikoliča, Fram 121/A,
2313 Fram, v znesku 349.284 SIT vse skupaj kot celota.
Pogoji prodaje:
– pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponudbo pa
mora podpisati odgovorna oseba;
– ponudbo lahko pošlje fizična ali pravna
oseba. Fizična oseba mora ponudbi priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta, na podlagi
katerega jo bo mogoče prepoznati. Pravna
oseba mora priložiti sklep o registraciji ter
pooblastilo za zastopanje;
– ponudba mora vsebovati navedbo ponudbene cene in rok plačila, ki ne sme biti
daljši od spodaj navedenega;
– resnost svoje ponudbe mora zainteresirani kupec izkazati s plačilom varščine
v višini 10% od cene, ki jo ponudi, na transakcijski račun stečajnega dolžnika 06000
– 0895194287 najkasneje do izteka roka za
pošiljanje ponudb;
– kupec je dolžan prodajno pogodbo
podpisati v roku 8 dni od pravnomočnosti
sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, sicer zapade plačana varščina v korist
stečajne mase;
– kupnino je kupec dolžan v celoti plačati najkasneje v roku 15 dni po podpisu
pogodbe, sicer se pogodba lahko razveljavi, plačana varščina pa zapade v korist
stečajne mase;
– kupec poleg ponudbene cene plača
morebitne davščine in vse ostale morebitne
dajatve;
– kupec mora pred podpisom pogodbe
podati izjavo po 153. členu Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji;
– prevzem terjatev je naslednji dan po
plačilu celotne kupnine;
– EMO, Emajlirnica, metalna industrija,
orodjarna, d.o.o., v stečaju, ni zavezan k
sprejetju prispelih ponudb.
Izbor najboljšega ponudnika:
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za
zbiranje ponudb;
– ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili brez obresti v
petih dneh od pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
Pošiljanje ponudb: pisne ponudbe naj
ponudniki pošljejo v zaprti pisemski ovojnici
v osmih dneh po objavi tega oglasa v Uradnem listu RS na naslov: Okrožno sodišče
v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje
z oznako “Ponudba za odkup – opr. št. St
21/2000 – Ne odpiraj”.
EMO, d.o.o., v stečaju
Ob-36419/06
Stečajni dolžnik Stečajna masa Inde Koper d.d. – v stečaju objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo terjatev
Predmet zbiranja ponudb je prodaja
dveh terjatev v paketu iz naslova prodaje
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stanovanj po Stanovanjskem zakonu in sicer 60 obrokov po vsaki pogodbi s stanjem
december 2006. Mesečna obroka znašata 8.700 SIT in 5.139 SIT (skupaj 13.839
SIT/mesec).
Najnižja prodajna cena je 83.034 SIT.
Kupec je dolžan poleg kupnine plačati Stanovanjskemu skladu RS znesek
115.685,40 SIT in Slovenski odškodninski
družbi znesek 57.842,70 SIT v enakem roku
kot kupnino.
Rok plačila kupnine in obveznosti do
SSRS in SOD je 8 dni od dneva podpisa
pogodbe.
K ponudbi je potrebno priložiti: kopijo
osebne izkaznice ali izpiska iz sodnega registra z navedbo davčne številke ter potrdilo o
vplačilu varščine v znesku 50.000 SIT, ki se
vplača na TRR prodajalca pri Abanka Vipa
d.d., št. 05100-8011984730.
V ponudbi naj ponudniki opredelijo ponujeno kupnino.
Terjatev preide na kupca z dnem plačila
kupnine in obveznosti do SSRS in SOD v
celoti.
Upoštevale se bodo samo popolne ponudbe.
Uspelemu ponudniku se bo vplačana
varščina brezobrestno vštela v plačilo kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brezobrestno v roku 8 dni od odpiranja
ponudb.
Ponudbe se pošljejo na naslov: Okrožno
sodišče v Kopru, stečajna pisarna, 6000 Koper, z oznako na ovojnici “St 76/2004 – ponudba – ne odpiraj” najpozneje v roku 10 dni
od dneva objave tega oglasa.
Odpiranje ponudb bo nejavno s strani
stečajnega senata na Okrožnem sodišču
v Kopru.
Stečajna masa
Inde Koper d.d. – v stečaju
Ob-36464/06
Stečajni upravitelj Goriška livarna p.o.
Solkan Nova Gorica – v stečaju, p.p. 602,
5102 Nova Gorica, objavlja
informativno zbiranje ponudb
za prodajo terjatve
Zaradi zaključevanja stečajnega postopka in odprte terjatve do kupca stanovanja
iz prodajne pogodbe z dne 1. 7. 1993, po
kateri ima kupec dogovorjeno odplačilno
dobo 20 let od 1. 10. 1993 dalje, stečajni
upravitelj prodaja terjatev, katera mesečno
zapada v plačilo.
Po stanju na 30. 11. 2006 je kupec poravnal 158 obrokov in mu ostaja še 82 preostalih obrokov do končnega izplačila. Višina
obroka iz novembra 2006 je znašala 8.527
SIT. Vrednost terjatve z upoštevanjem popusta po Stanovanjskem zakonu je bila na
1. 12. 2006 v višini 494.175 SIT.
Rok za zbiranje ponudb je do 12. 1.
2007. Ponudbe se zbirajo na naslovu stečajnega dolžnika. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbo po tem oglasu s katerimkoli
ponudnikom.
Stečajni upravitelj
Dušan Taljat
Ob-36374/06
Zdenka Globočnik, kot VRH Bled, Globočnik Zdenka s.p., Tržič, Trg svobode 16,
na podlagi 75. člena ZGD-1, svoje upnike
in dolžnike obveščam, da bo s.p. prenesen
na prevzemno družbo ALP-VRH d.o.o., Jalnova cesta 2, Radovljica, MŠ 1875680, ki
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postane univerzalni pravni naslednik s.p.,
po sklepu Okrožnega sodišča v Kranju, na
podlagi pogodbe o prenosu podjetja z dne
25. 10. 2006 /SV 828/06/.
ALP – VRH d.o.o.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02048-17/2006/3
Ob-36382/06
Statut Sindikata zdravilcev Slovenije
s sedežem v Ljubljani, Medvedova 14, se
hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 12. 12. 2006 pod zaporedno
št. 178.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-5/2006-2
Ob-36381/06
SVIZ Slovenije, Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Sindikat zavoda Osnovne šole Komen, s sedežem v
Komnu 61A, se preimenuje v SVIZ Slovenije, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat zavoda Osnovne šole Antona Šibelja Stjenka
Komen, Komen 61A.
Sprememba naziva sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
1, z dne 18. 12. 2006.
Št. 101-19/2006-3
Ob-36420/06
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo pravila Sindikata Zavoda SVIZ Osnovne
šole Predoslje z dne 12. 10. 2006. Naziv
sindikata se glasi: Sindikat vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Osnovne šole Predoslje (SVIZ Osnovne
šola Predoslje) s sedežem v Kranju, Predoslje 17A.
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo v
evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu, pod zaporedno številko 49, hkrati se tu izbrišejo Pravila sindikata Zavoda
OŠ Predoslje, Predoslje 17a, Kranj z dne
22. 11. 1993.
Št. 101-23/2006-2
Ob-36421/06
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
pravila Sindikata Zavoda SVIZ Osnovne
šole Naklo z dne 16. 11. 2006. Naziv sindikata se glasi: Sindikat vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Osnovne šole Naklo (SVIZ Osnovne šole
Naklo) s sedežem v Naklem, Glavna cesta 47.
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo v
evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu, pod zaporedno številko 148, hkrati se tu izbrišejo Pravila sindikata Zavoda
SVIZ – Zavoda OŠ Naklo, Glavna cesta 47,
Naklo z dne 5. 1. 1998.

Št. 101-19/2006-6
Ob-36422/06
1. Sindikatu vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije VVZ Brezovica, Nova
pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica, čigar pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov, ki se vodi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik, pod zaporedno
številko 115 z dne 12. 5. 1997, se spremeni
naziv sindikata, novi naziv se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije Vrtci Brezovica.
2. Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 196 dne 21. 11. 2006.
Št. 101-5/2006-4
Ob-36741/06
Upravna enota Gornja Radgona sprejme v hrambo pravila sindikata z nazivom:
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Sindikat
Osnovne šole Gornja Radgona, Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona, vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 20. 12. 2006
pod zaporedno številko 68.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.
Št. 101-6/2006
Ob-36743/06
V evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Izola se pri zap. št. 21 vpiše dne
20. 12. 2006 sprememba imena sindikata,
in sicer: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije Osnovne
šole Livade Izola.
Št. 101-7/2006
Ob-36745/06
V hrambo se sprejmejo Pravila o organiziranju in delovanju Sindikata Kmečke zadruge Sevnica, z.o.o., Savska cesta 20/c,
8290 Sevnica.
Št. 101-18/2006-9
Ob-36746/06
Pravila Sindikata Zdravstvenega doma
Ljubljana, Enote Vič-Rudnik, Postojnska
24, 1000 Ljubljana, vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik, pod zaporedno
številko 81 z dne 4. 7. 1994, se z dnem
22. 11. 2006 izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-125/2005-81

Ob-36739/06

Izrek odločbe
v zadevi ugotovljene zlorabe
prevladujočega položaja – Slopak d.o.o.
1. Slopak d.o.o., Parmova 41, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Slopak), je zlorabil prevladujoči položaj na trgu ravnanja z odpadno
embalažo, ki ni komunalni odpadek, s tem, da
je od januarja 2005 do dneva izdaje te odločbe onemogočal prehod uporabnikov storitev
ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek (v nadaljevanju: zavezanci), med
konkurenti posredno z ravnanji in neposredno na podlagi določil Pogodbe o prenosu
obveznosti skladno s 15. členom Pravilnika o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v
nadaljevanju: Pogodba), zlasti z:
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– vezavo prenosa obveznosti ravnanja z
odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek
in tiste, ki je komunalni odpadek, ter zahteve
po prenosu celotne količine embalaže zavezanca na Slopak s predvidenimi sankcijami
za odstopanje od vnaprej napovedane letne
količine (11. člen in šesti odstavek 18. člena
v povezavi s šestim odstavkom 19. člena
Pogodbe) v povezavi z uveljavitvijo neupravičeno dolgega 12-mesečnega odpovednega
roka z možnostjo odpovedi ob koncu četrtletja za Pogodbo, ki je sklenjena za nedoločen
čas (šesti odstavek 25. člena Pogodbe);
– zahtevo za vstop zavezancev v sistem
Slopak v primeru, da je na embalaži, ki jo
dajo v promet na področju Republike Slovenije, znak zelene pike (v povezavi s 14.
členom, 15. členom in tretjim odstavkom 26.
člena Pogodbe),
s čimer je kršil 10. člen ZPOmK in 82.
člen Pogodbe ES.
2. Slopak je dolžan v roku 3 mesecev od
prejema te odločbe urediti svoja razmerja
z zavezanci, tako da jim ponudi v sklenitev
ločene pogodbe za prenos obveznosti glede
ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek in glede ravnanja z odpadno
embalažo, ki je komunalni odpadek ter da v
pogodbah določi količino odpadne embalaže, za katero je opravljen prenos. Za obstoječe Pogodbe z zavezanci pri tem ne sme
uveljavljati določbe o odpovednem roku.
3. Slopak je dolžan v roku 3 mesecev
od prejema te odločbe spremeniti obstoječe
Pogodbe z zavezanci, tako da jih bo možno
odpovedati redno konec vsakega četrtletja z
odpovednim rokom do konca tekočega leta.
4. Slopak je dolžan v roku 1 leta od prejema te odločbe urediti razmerje z drugimi
sistemi glede uporabe znaka zelene pike kot
je določeno v Aneksu št. 3 k krovni licenčni
pogodbi z dne 21. 3. 2003.
5. Slopak je dolžan v roku 8 dni od izpolnitve zahtev iz 2., 3. in 4. točke izreka te
odločbe pisno obvestiti Urad ter predložiti
dokaze o izpolnitvi zahtev.
6. Izrek odločbe se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
7. Med postopkom niso nastali posebni
stroški.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-36740/06
Na podlagi 11. in 532. člena ZGD-1 obveščamo, da sta dne 14. 12. 2006 Lek farmacevtska družba d.d. in Ilirija, razvoj, pro
izvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov d.d.
podpisali pogodbo, s katero je Ilirija d.d.
od Lek farmacevstke družbe d.d. odkupila
celoten poslovni delež v podjetju Lek Kozmetika d.o.o.
Ilirija d.d. je tako postala 100-odstotni
lasnik osnovnega kapitala družbe Lek Kozmetika, proizvodnja kozmetičnih izdelkov
d.o.o.
Lek Kozmetika d.o.o.
Ob-36774/06
V skladu z določbo 277. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava – generalni direktor družbe Primorje d.d., Vipa-
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vska c. 3, 5270 Ajdovščina, matična številka:
5075840, objavljam, da je dne 3. 12. 2006
potekel mandat dosedanjemu nadzornemu
svetu v sestavi:
– Bojan Kovač, predsednik,
– Jožef Leban, namestnik predsednika,
– Jože Funda,
– Stanko Ožbot,
– Roman Bratina in
– Srečko Knez;
ter da je bil na skupščini delničarjev družbe dne 24. 8. 2006 izvoljen nov nadzorni
svet, s štiriletnim mandatom od 3. 12. 2006
dalje.
Nov nadzorni svet je na konstitutivni seji
dne 20. 12. 2006 izvolil predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta,
tako da je nov nadzorni svet družbe Primorje d.d. v naslednji sestavi:
– Robert Brajdih, predsednik,
– Robert Ozbič, namestnik predsed
nika,
– Branko Bakaršič,
– Jože Funda,
– Stanko Ožbot in
– Aleš Kete.
Primorje d.d.
generalni direktor
mag. Dušan Črnigoj, univ. dipl. inž. grad.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-36441/06
Družba DUS Krona d.o.o. Ljubljana,
Štefanova 13a, 1000 Ljubljana, matična
številka 5818001, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vložno
številko 12499800, na podlagi drugega odstavka 520. člena ZGD-1 objavlja, da se
osnovni kapital družbe v višini 195,000.000
SIT oziroma 813.720,58 EUR zmanjša za
120,000.000 SIT oziroma 500.751,13 EUR
na 75,000.000 SIT oziroma 312.969,45
EUR.
S tem oglasom se poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala poravnala
terjatve ali pa zagotovila varščino za poplačilo terjatev.
DUS Krona d.o.o. Ljubljana
Ob-36451/06
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica,
d.d., 6000 Koper, Ferrarska 10, objavlja
povabilo
k vpisu delnic na podlagi sklepa
skupščine o povečanju osnovnega
kapitala z izdajo novih delnic
Skupščina TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., je dne 11. 12. 2006 sprejela
sklep o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, ki se glasi:
»Osnovni kapital TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d., ki znaša 5.308,740.000
SIT, se poveča za 400,000.000 SIT, tako
da bo znašal po izvedenem povečanju
5.708,740.000 SIT Povečanje se opravi z
izdajo 40.000 novih kosovnih imenskih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu enak delež.
Osnovni kapital bo po povečanju razdeljen
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na 570.874 kosovnih imenskih delnic, pri
čemer pripada posamezni kosovni delnici v
osnovnem kapitalu enak delež.
Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
zavarovalnice pred njegovim povečanjem
(prednostni upravičenci v prvem krogu).
Rok za uveljavitev pravice je zadnji dan
roka za vpis delnic s strani prednostnih
upravičencev, določen v tem sklepu. Nevpisane in nevplačane delnice posameznih
prednostnih upravičencev bodo po pozivu
uprave ponujene v drugem krogu v odkup
zainteresiranim delničarjem zavarovalnice
(upravičenci v drugem krogu). Delničarji
lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo
delnice ne glede na njihov delež v osnovnem kapitalu zavarovalnice, pri čemer se
bo upoštevalo pravilo prednosti glede na
vrstni red vpisa in vplačila do popolnega
prevzema vseh izdanih delnic. Presečni
dan za pridobitev pravice do vpisa in vplačila novih delnic v prvem in drugem krogu
je 12. 12. 2006.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
in se nove delnice izdajo na naslednji način
in pod naslednjimi pogoji:
– Firma izdajatelja novih delnic: TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
– Vrsta in razred novih delnic: nove delnice so kosovne navadne imenske delnice
izdane v nematerializirani obliki.
– Vsaka nova delnica bo njenemu imetniku dajala naslednje pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju zavarovalnice;
– pravico do dela dobička;
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju zavarovalnice.
– Vsaka delnica daje en glas.
– Novo izdane delnice tvorijo z obstoječimi delnicami en razred. Imetniki novo
izdanih delnic bodo udeleženi v bilančnem
dobičku za poslovno leto 2006 v višini sorazmerno času od vplačila do zaključka poslovnega leta.
– Nove delnice so prosto prenosljive.
– Emisijska vrednost ene nove delnice
je 10.000 SIT.
– Emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic je 400,000.000 SIT in je enaka zmnožku števila novih delnic (40.000)
in emisijske vrednosti ene nove delnice
(10.000 SIT).
– Način izdaje novih delnic: nove delnice
bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa novih delnic v centralni register
KDD Centralne Klirinško depotne družbe,
d.d., je pooblaščena Uprava zavarovalnice.
– Način izplačila dividende: dividende
na nove delnice se izplačujejo na način,
določen s statutom zavarovalnice in sklepom skupščine o delitvi dobička, pri čemer
so nove delnice udeležene pri dobičku za
poslovni leti 2006 in 2007 v višini, ki je sorazmerna času od njihovega vplačila do zaključka poslovnega leta.
– Pogoji vpisa in vplačila delnic: vpis in
vplačilo delnic za prednostne upravičence v
prvem krogu se bo pričel na dan poziva za
vpis in vplačilo, ki bo objavljen v Uradnem
listu RS in bo trajal 15 koledarskih dni. Vpis
in vplačilo delnic za upravičence v drugem
krogu se bo pričel na dan poziva za vpis in
vplačilo, ki bo objavljen v Uradnem listu RS
in bo trajal 5 koledarskih dni.
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– Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih
zavarovalnice v Kopru, Ferrarska 10, vsak
delovni dan v času vpisa od 9. do 12. ure.
– Nove delnice morajo biti vplačane izključno v denarju na račun zavarovalnice
pri Abanki Vipi, d.d., Ljubljana, Slovenska
cesta 58, št. 05100-8011704885, najkasneje
do izteka roka za vpis in vplačilo teh delnic v
prvem oziroma drugem krogu.
– Presežki vplačil morebitnih preveč vpisanih in vplačanih delnic bodo delničarjem
vrnjeni do 30. 1. 2007.
– Če izdaja delnic ne uspe ali uspe le
delno oziroma ne pride do registracije izvedbe povečanja osnovnega kapitala, bodo
izvršena vplačila vrnjena v roku 120 dni po
izteku roka za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu.
– Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic
– Uprava in predsednik nadzornega sveta bosta prijavila sklep o povečanju osnovnega kapitala za vpis v sodni register nemudoma po ugotovitvi uspešnosti vpisa in
vplačila na podlagi pripravljenih sprememb
Statuta oziroma prečiščenega besedila Statuta v notarski obliki. Nove delnice bodo
izdane po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru v skladu z Zakonom
o nematerializiranih vrednostnih papirjih in
izročene v skladu s pravili KDD Centralne
Klirinško depotne družbe, d.d.
– Nadzorni svet je pooblaščen, da po
izvedenem povečanju osnovnega kapitala,
glede višine osnovnega kapitala in števila
delnic uskladi besedilo Statuta z novo višino
osnovnega kapitala in novim številom delnic
iz prvega odstavka tega sklepa.
– Nadzorni svet se pooblasti, da skladno
z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih
organov, kolikor se to izkaže za potrebno,
spremeni in dopolni ta sklep tako, da se bo
povečanje osnovnega kapitala lahko izvedlo
in vpisalo v sodni register.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem, ko so
spremembe statuta, predlagane na 21. redni
skupščini delničarjev, s katerimi so uvedene
kosovne delnice, tudi vpisane v sodni register pristojnega sodišča.
Na podlagi 2. odstavka 337. člena ZGD-1
in v skladu z zgoraj navedenim sklepom
Skupščine TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., vabimo obstoječe delničarje
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
da uveljavijo prednostno pravico do nakupa novih delnic v sorazmerju z njihovimi
deleži v osnovnem kapitalu zavarovalnice pred njegovim povečanjem (prednostni
upravičenci). Rok za uveljavitev prednostne
pravice, emisijska vrednost novih delnic in
način njihovega vpisa in vplačila so razvidni
iz zgoraj navedenega sklepa Uprave.
Dodatne informacije so vam na voljo na
tel. 05/662-20-00.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Ob-36885/06
Skupščina družbe UTA, d.o.o., Žirovnica, je na seji dne 24. 8. 2006 sprejela sklep
o znižanju osnovnega kapitala, in sicer na
7.500 EUR. S to objavo pozivamo eventualne upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo
ali soglašajo z zmanjšanjem ustanovnega
kapitala. Vse upnike, ki so znani bo družba
pozvala neposredno.
UTA, d.o.o. Žirovnica
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Sklici skupščin

Ob-36380/06
Na podlagi 16. člena Statuta Factor banke d.d. sklicuje uprava banke
12. redno skupščino
delničarjev Factor banke d.d.,
ki bo v torek 6. februarja 2007 ob 12. uri
na sedežu Factor banke d.d., Tivolska 48,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
izvoli predsednika skupščine, dvočlansko
verifikacijsko komisijo in imenuje notarja po
predlogu sklicatelja.
2. Strateški Poslovni načrt Factor banke
d.d. za obdobje 2007–2011.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme Strateški poslovni načrt Factor banke d.d. Ljubljana za obdobje 2007–2011.
3. Poslovni načrt Factor banke d.d. za
obdobje 2007–2009.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme Poslovni načrt Factor banke d.d.
Ljubljana za obdobje 2007–2009.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Factor banke d.d.
Predlog sklepa:
– V Statutu Factor banke d.d. (v nadaljevanju: Statut) se določba prvega odstavka
člena 14. spremeni tako, da se glasi: »Delničarji uresničujejo svoje pravice pri zadevah
banke na skupščini, če zakon ne določa
drugače.«.
– Drugi stavek tretjega odstavka člena
17. Statuta se spremeni in glasi: »Če naj
skupščina odloča o spremembi statuta se
objavi, kje je dostopno besedilo predlaganih sprememb z utemeljitvijo. To besedilo
z utemeljitvami se objavi tudi v glasilu ali
elektronskem mediju družbe.«.
– V členu 12. Statuta se v prvem stavku
besedi »znesek delnic« nadomestita z besedama »število delnic«.
– Člen 21. Statuta se spremeni in glasi:
»Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež delnic v osnovnem kapitalu. Vsaka kosovna delnica z glasovalno pravico ima en glas.«.
– V trinajsti alinei člena 30. in dvanajsti
točki drugega odstavka člena 40. Statuta
se številki in besedi »1,000.000 SIT« nadomestijo s številkama in besedami »10.000
eurov«.
Te spremembe Statuta začno veljati z
vpisom v register.
5. Sklep o povečanju osnovnega kapitala
Factor banke d.d. z vložki.
Predlog sklepa: osnovni kapital Factor banke d.d. (v nadaljevanju: banka) se
poveča z dosedanjih 6,699.632,78 eurov za 2,947.838,42 eurov, tako da celotni
osnovni kapital banke po povečanju znaša
9,647.471,20 eurov. Za povečanje osnovnega kapitala se izda 353.210 navadnih
(rednih) imenskih kosovnih delnic. Skupno
število novo izdanih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital, tako da je
celotni osnovni kapital banke po povečanju
osnovnega kapitala razdeljen na 1,155.960
kosovnih delnic.
Vse novo izdane kosovne delnice so
imenske in istega razreda kot obstoječe
kosovne delnice banke ter dajejo njihovim

imetnikom enaka upravičenja in naslednje
pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
banke;
– pravico do dela dobička (dividende);
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
banke.
Prednostna pravica do vpisa kosovnih
delnic nove emisije se delno izključi za 8.620
kosovnih delnic, katere vpišejo in vplačajo
zaposleni Factor banke d.d. po seznamu, ki
je priloga temu sklepu. Pravico do vpisa preostalih 344.590 navadnih (rednih) imenskih
kosovnih delnic imajo le obstoječi delničarji
banke in to v sorazmerju z njihovimi deleži v
osnovnem kapitalu banke na dan sprejema
tega sklepa. Vpis novih delnic bo na sedežu banke od 7. februarja do 21. februarja
2007. Če posamezni delničar ne vpiše novih delnic oziroma ne izkoristi vpisa v višini
prednostne pravice, se prednostna pravica
obstoječih delničarjev do vpisa in vplačila preostalih novih delnic izključi. Preostale
nove kosovne delnice lahko prevzamejo ter
vpišejo preostali obstoječi delničarji, ki so
vpisali delnice nove emisije v prvem krogu,
in to vsak v sorazmerju s svojim številom
delnic do števila delnic v osnovnem kapitalu
banke, najpozneje do 7. marca 2007.
Delnice nove emisije bodo vpisniki vplačali v ustreznem sorazmerju vpisanih delnic,
tako da se vsaka kosovna delnica vplača
po ceni 58 eurov, najkasneje do 27. marca
2007.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD
– Centralno klirinško depotni družbi, d.d.
Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD – Centralno klirinško depotni družbi,
d.d. Ljubljana.
Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo v
rokih, ki so določeni s tem sklepom vpisane
in vplačane delnice, ki predstavljajo skupaj
80% celotne nove emisije. Kolikor ta prag
povečanja osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki ne bo dosežen, bo uprava
banke najpozneje do 8. aprila sprejela sklep
o ugotovitvi, da izdaja delnic ni uspela. Denarne zneske eventualnih vplačil bo banka
vrnila vplačnikom v roku 8 dni od ugotovitve
neuspešnega vpisa in vplačila.
6. Sklep o podelitvi pooblastila upravi
banke za povečanje osnovnega kapitala
(odobreni kapital).
Predlog sklepa: v členu 10. Statuta Factor banke d.d. se za drugim odstavkom doda
nov tretji odstavek, ki glasi: »Uprava banke
je pooblaščena, da lahko v petih letih od vpisa sprememb tega statuta v sodni register
poveča osnovni kapital banke z izdajo novih delnic za vložke za največ 3,349.816,39
eurov (odobreni kapital). Povečanje osnovnega kapitala lahko uprava banke izvede
v petih letih večkrat, vendar vsi sklepi o
povečanju osnovnega kapitala z vložki ne
smejo presegati v tej določbi določenega
nominalnega zneska. O vsebini pravic iz
delnic in pogojih za izdajo delnic odloča
uprave banke, upoštevajoč določila Zakona
o gospodarskih družbah.
Te spremembe statuta veljajo z dnem
vpisa v sodni register.«
Predloge sklepov za vse točke dnevnega
reda tega sklica skupščine predlagata nadzorni svet in uprava Factor banke d.d.
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Skladno z 18. členom Statuta Factor
banke se skupščine delničarjev lahko udeležijo vsi delničarji banke, na njej pa lahko
uresničujejo svojo glasovalno pravico, če
so vpisani v knjigo delničarjev Factor banke d.d. in so svojo udeležbo prijavili upravi
najkasneje tri dni pred skupščino. Pooblaščenci, ki zastopajo posamezne delničarje,
predložijo pred začetkom skupščine delničarjev veljavno pooblastilo za zastopanje.
Verifikacija pooblastil se bo pričela 15 minut
pred zasedanjem skupščine delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev, vključno z besedilom predlaganih sprememb in
dopolnitev statuta bo delničarjem posredovano po pošti, na voljo pa jim je tudi na sedežu banke: Tivolska 48, Ljubljana.
Factor banka d.d.
uprava banke
Ob-36428/06
Na podlagi 39. in 41. člena Statuta družbe Vega, proizvodnja optičnih naprav, Ljubljana, Stegne 13/a sklicujem
skupščino
delniške družbe Vega, proizvodnja
optičnih naprav, d.d. Ljubljana,
ki bo dne 1. 2. 2007, ob 12.30, v prostorih sejne sobe v III. nadstropju poslovne
stavbe družbe v Ljubljani, Stegne 13a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave.
Skupščina je seznanjena s tem, da je na
seji navzoča notarka.
2. Sprememba statuta družbe v zvezi z
uvedbo kosovnih delnic in pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta in za
preračun zneskov iz tolarjev v EUR.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep:
Navadne imenske nominalne delnice
družbe se nadomestijo z navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami, pri čemer se ena
navadna imenska nominalna delnica z nominalno vrednostjo 1.400 SIT nadomesti z
eno navadno imensko kosovno delnico.
Osnovni kapital družbe bo tako razdeljen
na 95.000 navadnih imenskih kosovnih delnic, izdanih v nematerializirani obliki. Vsaka
delnica ima enak delež in pripadajoč znesek
v osnovnem kapitalu.
Skupščina pooblašča nadzorni svet:
– da spremeni statut tako, da uskladi njegovo besedilo s sklepom skupščine o uvedbi kosovnih delnic;
– da v statutu navedeni znesek osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe EUR-a
preračuna v EUR-e po tečaju, kot ga določa
zakon, ki ureja uvedbo EUR-a;
– da v statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe EUR-a preračuna v
EUR-e po tečaju zamenjave in zaokroževanja v skladu z zakonom in da v skladu s temi
sklepi sprejme čistopis statuta družbe.
3. Sklepanje o soglasju za prenos premoženja družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina daje soglasje
za prenos premoženja družbe v obliki poslovnega deleža družbe Vega International
d.o.o. Ljubljana, pod pogoji, kot to izhaja iz
notarskega zapisa pogodbe o prodaji poslovnega deleža, ki ga je pod opr. št. SV

Št.

137-139 / 29. 12. 2006 /

1047/06 z dne 19. 12. 2006 sestavila notarka Nevenka Tory iz Ljubljane, in ki je sestavni del tega sklepa.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
enem tednu po objavi tega sklica, če delničarji želijo, da so o njem pravočasno seznanjeni vsi delničarji.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. V primeru organiziranega zbiranja pooblastil morajo biti le-ta sestavljena skladno z določili 310. člena ZGD-1.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in uresničijo glasovno pravico pod pogojem, da svojo
udeležbo na skupščini prijavijo upravi družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu, Ljubljana, Stegne 13/a, vsak delovni dan od 30. 12. 2006 do 31. 1. 2007 in
sicer v času od 10. do 12. ure.
Prostori, kjer bo potekala skupščina,
bodo odprti 30 minut pred pričetkom zasedanja. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvorano
pravočasno zasedejo mesta.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 1. 2. 2007, ob
13.30 v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Vega d.d. Ljubljana
uprava družbe
Robert Černe, univ. dipl. ekon.
Ob-36436/06
Na podlagi zahteve glavnega delničarja ter v skladu s 17. in 18. členom statuta
družbe, uprava delniške družbe Trgoavto
– Trgovina d.d., s sedežem v Kopru, Pristaniška 43/a, sklicuje
11. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 30. 1. 2007 ob 12.30 na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 43/a.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi
skupščine: za predsednico se izvoli Tanja
Knez, v komisijo za ugotovitev sklepčnosti
se izvolijo: Patricij Hlaj, Dorjana Čibej Gregorič in Adrijana Božič.
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa glavnega delničarja po
384. členu ZGD-1:
1. Na predlog družbe Modra linija holding, finančna družba, d.d., Pristaniška
ulica 12, 6000 Koper, matična številka
1465821000 (glavni delničar), ki je skladno
s prvim odstavkom 384. člena ZGD-1 imetnik delnic, ki presegajo 90% osnovnega
kapitala družbe, se delnice preostalih delni-
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čarjev (manjšinski delničarji) prenesejo na
glavnega delničarja.
2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v
sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
3. Glavni delničar je dolžan po vpisu
sklepa o prenosu delnic v sodni register
plačati posameznemu manjšinskemu delničarju denarno odpravnino v znesku 17.000
SIT, kar po centralnem paritetnem menjalniškem tečaju znaša 70,94 EUR za vsako
delnico, in sicer v 8 dneh po tem, ko ji posamezni manjšinski delničar posreduje vse
potrebne podatke.
Denarna odpravnina se od vpisa sklepa
o prenosu delnic v sodni register do plačila
obrestuje po 5% letni obrestni meri.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi odstopnih izjav dosedanjima članoma nadzornega sveta Urošu Janževiču in Franku Pečarju, preneha mandat
v nadzornem svetu družbe z dnem sprejetja
tega sklepa.
2. Za nova člana nadzornega sveta se
izvolita Marijan Škoda in Vlado Pahor.
Mandat novih članov traja 4 leta od izvolitve.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2007 se imenuje revizijska
hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Ljubljana. Če revizorska hiša
bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije,
je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.
Dnevni red in sklepe navedene pod točko 1 predlagata uprava in nadzorni svet
skupaj, sklep pod točko 2 glavni delničar in
sklepa pod točko 3 in 4 nadzorni svet.
II. Vpogled gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogom sklepa o prenosu delnic, letnimi poročili družbe
Trgoavto d.d. za zadnja tri poslovna leta,
pisnim poročilom glavnega delničarja, v katerem pojasnjuje prenos delnic in primernost
denarne odpravnine, revizorjevim poročilom
o pregledu višine denarne odpravnine in izjavo Banke Koper d.d. iz drugega odstavka
385. člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled na sedežu družbe (v splošnem sektorju) vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.
do 12. ure.
III. Čas sklica: skupščina je sklicana za
12.30.
IV. Pogoji udeležbe
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic, ki so dne 26. 1. 2007 vpisani
v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi
sami ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih. Delničarji oziroma pooblaščenci, ki se bodo udeležili skupščine,
morajo predhodno pisno prijaviti udeležbo
in poslati pisna obvestila, najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v splošni sektor
na sedež družbe.
Trgoavto d.d.
uprava
Ob-36437/06
V skladu z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 39.
člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici, uprava družbe na zahtevo
delničarja Areal d.o.o., Ulica Vita Kraigherja
5, 2000 Maribor, katerega delež predstavlja
24,29% osnovnega kapitala, sklicuje
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11. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri
Gorici, Polje 15,
ki bo v ponedeljek, 29. 1. 2007, ob 13.
uri na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Polje 15.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev izredne skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine je imenovan Ciril Logar, za preštevalki
glasov sta imenovani Nataša Podlipnik in
Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbrano notarko Evo Lučovnik.
2. Sprememba Statuta družbe Iskra Avtoelektrika d.d.
Predlog sklepa:
Spremeni se prvi odstavek 26. člena Statuta družbe tako, da odslej glasi:
»Nadzorni svet šteje pet članov. Trije člani so predstavniki delničarjev, dva pa sta
predstavnika delavcev. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti,
če ni s tem statutom določeno drugače.«
3. Odpoklic članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
Na podlagi 275. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina odpokliče dva člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev, in sicer Dušana Šešoka in
prof. dr. Jožeta Koprivnikarja.
Odpoklic učinkuje z dnem zasedanja
skupščine.
4. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: izvoli se nov član v nadzornem svetu – predstavnik delničarjev, in
sicer Metod Logar za obdobje štirih let od
prvega naslednjega dne po izvolitvi.
Obrazložitev sklepa: Metod Logar je univ.
dipl. ekon. Specializacijo je opravil iz trženja
v Sloveniji in iz mednarodnega bančništva
v Londonu, služboval je v Iskri Commercu,
kjer je bil vodja izvoza za trge Velike Britanije. V novoustanovljeni banki Novi banki Crediteinstaldt d.d. je bil član uprave za
zakladništvo, opravljal poslovanje s podjetji
in pravnimi osebami ter plačilni promet. 10
let je bil direktor Hram holdinga d.d. Zadnje
leto se ukvarja s podjetniškim financiranjem
in poslovnimi storitvami in je direktor družbe
Fondplus d.d. Ljubljana.
Delničar Areal d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, je vložil zahtevo za sklic
skupščine delničarjev družbe Iskra Avtoelektrika d.d. na podlagi 296. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1) in v skladu
z 39. členom Statuta družbe z namenom
zmanjšanja števila članov nadzornega sveta, odpoklica dveh članov nadzornega sveta
in izvolitev novega člana nadzornega sveta.
V skladu z 275., 298. in 301. členom Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) predlogov
sklepov ni potrebno utemeljevati.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem na sedežu družbe od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delavnik med 9. in 12. uro v službi za splošne zadeve. Prav tako je gradivo dostopno
na spletnih straneh družbe, dnevni red s
predlogi sklepov pa tudi na SEOnet-u.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
se hrani na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini imajo le delničarji, vpisani
v knjigo delničarjev ter njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo v skladu s 40. čle-
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nom statuta družbe prijavili udeležbo na
skupščini tajništvu uprave vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je do vključno
26. 1. 2007.
Dvorana bo za udeležence skupščine
odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Udeležence naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.
Morebitne nasprotne predloge z razumno obrazložitvijo delničarji sporočijo upravi družbe s priporočeno pošiljko v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
Iskra Avtoelektrika d.d.
Aleš Nemec
predsednik uprave
Ob-36472/06
Uprava delniške družbe Hoja d.d., Žagarska ul. 5, Škofljica, sklicuje
skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 31. 1. 2007 ob 12. uri v poslovnih prostorih družbe, Žagarska ulica 5, Škofljica, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in se izvolijo predlagani organi
skupščine: predsednik skupščine in preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Razširitev dejavnosti družbe.
Razširi se dejavnost družbe z novo dejavnostjo 40.300 oskrba s paro in toplo vodo
in se glede tako razširjene dejavnosti v 4.čl.
statuta dopolni dejavnost družbe.
2.2. Uskladitev z evrom in uvedba kosovnih delnic.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da namesto 1 delnice
z nominalnim zneskom 1.000 SIT stopi 1
kosovna delnica in se spremeni 5. člen statuta družbe, tako da se po novem glasi:
Osnovni kapital znaša 465.898 EUR in je
razdeljen na 111.648 kosovnih delnic. Vse
delnice so navadne imenske delnice in so
prosto prenosljive.
2.3. Sprememba članov nadzornega
sveta.
Spremeni se prvi stavek 9. člena statuta
družbe, tako da se po novem glasi: Nadzorni svet sestavljajo trije člani, od katerih dva
izvoli skupščina družbe, enega pa svet delavcev in o tem seznani skupščino družbe.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2006 in 2007.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovni leti 2006 in 2007 se imenuje revizijska družba Ripro, družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o., Velenje.
4. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: zaradi izteka mandata
dosedanjim članom nadzornega se izvolijo
novi člani nadzornega sveta družbe: Zavodnik Polde, Gabrovšek Anton in Hitij Alojz.
Mandat članov nadzornega sveta traja štiri
leta od izvolitve, razen članu, ki bo ob izvolitvi prejel najmanjše št. glasov delničarjev
in mu mandat preneha z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
vsak delovni dan v tednu med 9. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, ki jih vljudno prosimo,
da svojo udeležbo na skupščini priglasijo
družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Hoja d.d.
uprava družbe
Janez Cimperman
Ob-36776/06
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 ZGD-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.
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.
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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-36779/06
Na podlagi 25. člena statuta družbe Vino
Brežice d.d., uprava sklicuje
12. sejo skupščine
Vino Brežice d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 29. 1. 2007 ob
8. uri v promocijski dvorani Vina Brežice,
Cesta bratov Cerjakov 33, Brežice.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Dokler Andrej.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in seznanitev z dnevnim redom.
Nadzorni svet in uprava predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se imenuje
mag. Marijan Groff.
Za preštevalca glasov se imenujeta:
– Andreja Žokalj,
– Metka Lopatič.
3. Seznanitev skupščine s kapitalsko
neustreznostjo družbe in ukrepih za njeno
odpravo.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Skupščina vzame na znanje informacijo o kapitalski neustreznosti družbe in
odobrava ukrepe za odpravo kapitalske neustreznosti – dokapitalizacijo in zmanjšanje
osnovnega kapitala, odprodajo poslovne
stavbe s pripadajočim zemljiščem in odprodajo finančnih naložb.
b) Poslovna stavba se odproda na javni
dražbi z izklicno ceno 180 mio SIT oziroma
751.126,69 EUR. Vrednost poslovne stavbe s pripadajočim zemljiščem je manjša
od 25% vrednosti celotnega premoženja
družbe.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe zaradi pokrivanja izgube.
Na predlog in zahtevo bank upnic s statusom lastnika družbe in upoštevaje sklep
Vlade Republike Slovenije, nadzorni svet
in uprava predlagata skupščini, da sprejme
naslednje sklepe:
a) Ugotovi se, da znaša nekrita izguba družbe Vino Brežice d.d. iz preteklih let
584,505.075,91 SIT oziroma 2,439.096,46
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EUR in se pokriva v breme osnovnega kapitala.
b) Osnovni kapital družbe Vino Brežice d.d., ki znaša 644,263.000 SIT oziroma 2,688.461,86 EUR in je razdeljen na
644.214 kosovnih delnic in 49 delnih pravic,
se zmanjša za 584,505.075,91 SIT oziroma 2,439.096,46 EUR zaradi pokrivanja
nepokrite izgube iz preteklih let, izkazane
v revidiranem izkazu uspeha na dan 31. 12.
2006 v višini 584,505.075,91 SIT oziroma
2,439.096,46 EUR. Tako je po zmanjšanju
osnovni kapital družbe 59,757.924,09 SIT
oziroma 249.365,40 EUR.
c) Osnovni kapital se zaradi pokrivanja
izgube zmanjša z združitvijo kosovnih delnic v razmerju 1 : 10,7892414713246. Tako
znaša število delnic po združitvi 59.636 navadnih kosovnih delnic s posamičnimi lastniki in 121 navadnih kosovnih delnic last pravne skupnosti delničarjev. Delež posamezne
kosovne delnice v osnovnem kapitalu po
zmanjšanju osnovnega kapitala in združitvi
delnic znaša 1.000 SIT oziroma 4,17 EUR.
d) Zmanjšanje se izvede na stanje delniške družbe na dan 26. 1. 2007 (3 dni pred
skupščino).
5. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Na predlog in zahtevo bank upnic s statusom lastnika družbe in upoštevaje sklep
Vlade Republike Slovenije, nadzorni svet
in uprava predlagata skupščini, da sprejme
naslednje sklepe:
a) Osnovni kapital družbe Vino Brežice d.d. se poveča z novimi stvarnimi vložki za znesek 300,000.000 SIT oziroma
1,251.877,82 EUR, tako da po povečanju
znaša osnovni kapital 359,757.924,09 SIT
oziroma 1,501.243,22 EUR.
Povečanje se izvede z izdajo novih
300.000 navadnih kosovnih delnic, ki tvorijo
isti razred delnic z že obstoječimi delnicami. Emisijska vrednost delnice je 1.000 SIT
oziroma 4,17 EUR, kolikor znaša tudi delež
in vrednost posamezne kosovne delnice v
osnovnem kapitalu.
b) Stvarni vložek so posojila upnikov do
družbe Vino Brežice d.d., in sicer:
– SKB banka d.d. v znesku 109,892.000
SIT oziroma 458.571,19 EUR po naslednjih
kreditnih pogodbah:
– številka
kreditne
pogodbe
059902-005;
– Nova Ljubljanska banka d.d. v znesku
88,225.000 SIT oziroma 368.156,40 EUR
po naslednji kreditni pogodbi:
– številka
kreditne
pogodbe
4080-266200298/MM;
– Poštna banka d.d. v znesku
101,883.000 SIT oziroma 425.150,23 EUR
po naslednji kreditni pogodbi:
– številka
kreditne
pogodbe
616/03-411.
c) Nove delnice se vpišejo s pisno izjavo – vpisnim potrdilom, ki ga Vino Brežice
d.d. izda navedenim upnikom po sprejetju
tega sklepa in sklenitvi pogodbe o konverziji
terjatev v osnovni kapital, ter sporočilom in
nalogom KDD.
d) Prednostna pravica dosedanjih delničarjev pri nakupu nove emisije delnic se s
tem sklepom v celoti izključi.
Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na dan 26. 1. 2007.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki, se lahko udeležijo skupšči-
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ne in uresničujejo glasovalno pravico na
skupščini, če najkasneje 3 dni pred dnevom
skupščine osebno ali s priporočeno pošiljko
prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe.
Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradiva in glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled od objave sklica dalje vsak delovni
dan med 10. in 12. uro v tajništvu na sedežu družbe na Cesti bratov Cerjakov 33,
Brežice.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vino Brežice d.d.
uprava
Matjaž Pegam, univ. dipl. inž.
glavni direktor
Ob-36793/06
Na podlagi določbe drugega odstavka
295. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) in točke Statuta delniške družbe
Veolia Transport Dolenjska in Primorska,
družba za prevoz potnikov, d.d., Koper,
uprava družbe sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Veolia Transport Dolenjska in
Primorska, družba za prevoz potnikov,
d.d.,
ki bo dne 31. januarja 2007 ob 14. uri, v
prostorih hčerinske družbe Veolia Transport
Ljubljana d.d., Središka 4 v Ljubljani.
Za sejo skupščine predlagata uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga naslednji sklep:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvoli se predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in skupine, mnenjem revizorja
in poročilom nadzornega sveta, s katerim je
le-ta potrdil letno poročilo družbe in skupine
o poslovanju družbe v poslovnem letu 2005,
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in letnega poročila skupine za
poslovno leto 2005, pozitivnim stališčem
nadzornega sveta do revizijskih poročil in
potrditvijo letnih poročil družbe in skupine
za poslovno leto 2005.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta, s katero potrjuje
in odobrava njihovo delo v poslovnem letu
2005.
3. Spremembe statuta
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Skupščina družbe sprejme dopolnitve in
spremembe statuta kot sledi:
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1. V sedmem členu v drugem odstavku
se besedilo »delnic z nominalnim zneskom
10.000 SIT« nadomesti z besedilom »prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«
2. V prvem odstavku osmega člena v
točkah a), b), c) in d) se briše besedilo »z
nominalnim zneskom 10.000 SIT.«
3. V šestem odstavku osmega člena se
besedilo »8 odstotkov od nominalne vrednosti delnice« nadomesti z besedilom »800
SIT«.
4. V sedmem odstavku osmega člena
se besedilo »8 odstotkov od nominalne vrednosti delnice« nadomesti z besedilom »800
SIT«.
Sprejme se čistopis statuta družbe.
Skupščina pooblašča predsednika nadzornega sveta oziroma njegovega pooblaščenca, da podpiše čistopis statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2006 se imenuje revizorsko hišo
Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
5. Pretvorba osnovnega kapitala v eure.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Osnovni kapital se z dnem uvedbe eura
pretvori iz tolarjev v eure.
Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena in v skladu s prvim odstavkom
329. člena Zakona o gospodarskih družbah
pooblašča nadzorni svet družbe, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala,
navedene v tolarjih, preračuna v eure po tečaju zamenjave, ter da uskladi Statut družbe Veolia Transport Dolenjska in Primorska
d.d. tako, da se bo osnovni kapital glasil v
eurih v ustrezni višini, nakar se predsednika
nadzornega sveta oziroma njegovega pooblaščenca pooblašča, da podpiše čistopis
statuta družbe.
Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
(ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca
ter podpis pooblastitelja.
Pogoj za udeležbo na skupščini v skladu
s statutom družbe je pisna prijava udeležbe
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Prijava se šteje za pravočasno, če jo
najkasneje do dne 28. januarja 2007 prejme
uprava družbe.
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2005 in poročilom nadzornega sveta, ter
predlagane spremembe statuta bodo na
vpogled na sedežu družbe v Kopru, Kolodvorska 11, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri
vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka delnica
daje en glas.
Veolia Transport Dolenjska in
Primorska, družba za prevoz potnikov,
d.d., Koper
Bo Karlsson
predsednik uprave
Dick ten Voorde
član uprave
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Ob-36794/06
Na podlagi določbe drugega odstavka
295. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) in statuta delniške družbe Veolia
Transport Ljubljana, družba za prevoz potnikov, d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Veolia Transport Ljubljana,
družba za prevoz potnikov, d.d.,
ki bo dne 31. januarja 2007 ob 9. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Središka 4.
Za sejo skupščine predlagata uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga naslednji sklep:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvoli se predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno
poročilo o poslovanju družbe v poslovnem
letu 2005, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2005, pozitivnim stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
in potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2005.
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2005 znaša 151,023.000 SIT in je sestavljen
iz čistega dobička iz leta 2005.
Uporabi se kot sledi:
– bilančni dobiček v višini 151,023.000
SIT se ne uporabi in se odločanje o njegovi
uporabi prenese v prihodnje leto.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta, s katero potrjuje
in odobrava njihovo delo v poslovnem letu
2005.
3. Sprememba statuta
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Skupščina družbe sprejme dopolnitve in
spremembe statuta kot sledi:
1. v prvem odstavku tretjega člena se
besedilo »navadnih imenskih prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 1.000
SIT« nadomesti z besedilom »prosto prenosljivih navadnih imenskih kosovnih delnic.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«
Sprejme se čistopis statuta družbe.
Skupščina pooblašča predsednika nadzornega sveta oziroma njegovega pooblaščenca, da podpiše čistopis statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2006 se imenuje revizorsko hišo
Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
5. Pretvorba osnovnega kapitala v eure.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Osnovni kapital se z dnem uvedbe eura
pretvori iz tolarjev v eure.
Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena in v skladu s prvim odstavkom

329. člena Zakona o gospodarskih družbah
pooblašča nadzorni svet družbe, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala,
navedene v tolarjih, preračuna v eure po tečaju zamenjave, ter da uskladi Statut družbe
Veolia Transport Ljubljana d.d. tako, da se
bo osnovni kapital glasil v eurih v ustrezni višini, nakar se predsednika nadzornega sveta oziroma njegovega pooblaščenca pooblašča, da podpiše čistopis statuta družbe.
Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
(ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca
ter podpis pooblastitelja.
Pogoj za udeležbo na skupščini v skladu
s statutom družbe je pisna prijava udeležbe
najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava se šteje za pravočasno, če jo
najkasneje do dne 28. januarja 2007 prejme
uprava družbe.
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2005 in poročilom nadzornega sveta, ter
predlagane spremembe statuta bodo na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Središka 4, vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri
vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka delnica
daje en glas.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% osnovnega
kapitala – glasov (prvi sklic). Kolikor v prvem
sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10. uri v istih
prostorih (drugi sklic). Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Dvorana bo
odprta 30 minut pred začetkom skupščine.
Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja
prisotnosti pri vstopu v dvorano pravočasno
zasedejo mesta.
Veolia Transport Ljubljana, družba za
prevoz potnikov, d.d., Ljubljana,
Bo Karlsson
glavni direktor

Sklepi skupščin
Ob-36423/06
Družba Commerce d.d., Einspielerjeva
6, Ljubljana, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, vl. št. 1/00037/00,
mat. št. 5000181, na podlagi 28. člena statuta družbe in sklepa 12. skupščine družbe
z dne 19. 12. 2006, objavlja sklep:
Sklep: družba sme pridobivati lastne delnice na podlagi sklepa skupščine o umiku
delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega
kapitala s tem, da:
a) najvišja prodajna cena delnic ne sme
biti višja od 5.751,36 SIT oziroma 24 EUR;
b) skupno število pridobljenih lastnih delnic ne sme presegati 143.820 delnic.
S tem oglasom družba poziva upnike,
katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa v register, da se v 6 mesecih po
objavi zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali
soglašajo s pridobivanjem lastnih delnic.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali s
sprejetim pridobivanjem lastnih delnic, poravnala zahtevke ali zagotovila zavarovanje.
Commerce d.d.
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Zavarovanja
SV 2097/2006
Ob-36889/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 2097/2006 z dne
22. 12. 2006, je bila nepremičnina, posamezni del stavbe z ident. št. 0660 001487
001, stanovanjska raba v izmeri 59,01 m2,
na naslovu Miklavčeva ulica 16 v Mariboru,
k.o. Studenci in parc. št. 591/11 – dvorišče v
izmeri 20 m2 ter parc. št. 591/12 – dvorišče v
izmeri 26 m2, last zastaviteljev Volšek Nataše, EMŠO 1502983505162, stanujoče Limbuš, Hrastje 035 L, do 1/2 celote in Pregarc
Mateja, EMŠO 1111982500281, stanujočega
Limbuš, Lackova cesta 179 A, do 1/2 celote,
na podlagi pogodbe o prodaji posameznega dela stavbe z zemljiškoknjižnim dovolilom, sklenjene med Framin d.o.o. ter Volšek
Natašo in Pregarc Matejem, zastavljena v
korist upnice Volksbank – Ljudska banka
d.d., Dunajska 128 A, Ljubljana, matična št.
5496527, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 59.860 CHF s pripadki v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila, pri čemer je končni
rok zapadlosti terjatve 30. 11. 2013.
SV 841/06
Ob-36890/06
Na podlagi notarskega zapisa kreditne
pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarja Jožeta Rožmana, opr.
št. SV 841/06 z dne 21. 12. 2006, je bilo
enosobno stanovanje številka 67 v izmeri
43,45 m2, ki se nahaja v desetem nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Domžale,
Ljubljanska cesta 76, s pripadajočim kletnim
prostorom številka 67, ki se prav tako nahaja
v istem stanovanjskem bloku, stoječem na
parcelni številki 3868 k.o. Domžale, katero
je na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 6.
2004 last dolžnika Jančija Fureka, zastavljeno v korist upnice Volksbank Kärnten Süd,
reg. Gen. m.b.H., 9170 Ferlach, Hauptplatz
6, Avstrija, MŠ 1900625, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 32.000 EUR
s pripadki.
SV 1320/06
Ob-36897/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1320/06, DK 104/06 z
dne 21. 12. 2006, je bilo stanovanje št. 6 s
shrambo v kleti, v izmeri 61,75 m2, v prvem
nadstropju večstanovanjskega objekta na
naslovu Miklošičeva ulica 3, 1230 Domžale,
ki stoji na parc. št. 4020/1 k.o. Domžale, s
pripadajočim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe ter last zastaviteljev Daniela Makšana do idealnega solastninskega deleža
1/2 in Tomislava Makšana do idealnega solastniškega deleža ½, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje terjatve v
višini 81.110 CHF s pp.
SV 1321/06
Ob-36899/06
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 1321/06, DK
105/06 z dne 21. 12. 2006, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom št. 1 v visokem
pritličju, ki obsega v izmeri sobo 12,96 m2,
sobo 20,76 m2, kabinet 7,34 m2, kuhinjo
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14,43 m2, kopalnico 3,58 m2, WC 1,02 m2,
predsobo 6,31 m2, klet 1,48 m2 ter ložo
4,98 m2, v skupni izmeri 72,86 m2, ki je posamezni del stanovanjske stavbe na naslovu Domžale, Ulica Matije Tomca 2, stoječa
na parc. št. 3906/2, 3907/3 in 3894/3 k.o.
Domžale, last zastaviteljev Sava Simovskega in Petre Simovski, vsakega do ½, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudska
banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 186.200 CHF s pp
SV 994/06
Ob-36900/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 994/06 z dne 21. 12. 2006,
je bilo stanovanje št. 84, ki se nahaja v sedmem nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta revolucije 1B, stoječe na
parc. št. 515/5, 515/6, 520/69, 521/49 in
521/55, vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri
60,65 m2, last zastavitelja Jasmina Tubića,
na podlagi pogodbe za prodajo stanovanja z dne 18. 12. 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 14,200.000 SIT s pripadki.
SV 996/06
Ob-36901/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 996/06 z dne 21. 12.
2006, je bilo stanovanje št. 26, ki se nahaja
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 96, stoječe
na parc. št. 182/5 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 51,46 m2, last zastaviteljice Suvade
Grvale, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 554-498/93 z dne 19. 10. 1993, sklenjene s prodajalko Občino Jesenice, zastavljeno v korist upnice Volksbank Kärnten Süd,
reg.Gen.m.b.H., matična številka 1900625,
s sedežem v Avstriji, A-9170 Borovlje,
Hauptplatz 6, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.000 EUR s pripadki.
SV 769/06
Ob-36902/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-749/06 z dne 21. 12.
2006, je bilo stanovanje št. 9, v IV. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Volaričeva ulica 44, Postojna, v izmeri 57,05 m2,
ki je vpisan pri vl. št. 1188, parc. št. 507/3,
k.o. Postojna, last zastaviteljev Ingrid Fatur,
Rozmanova ulica 24e, Ilirska Bistrica ter Gašperja Rupnika, Tržaška cesta 4, Postojna,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000
Ljubljana, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.635 EUR
do Ingrid Fatur in denarne terjatve v višini
37.635 EUR do Gašperja Rupnika.
SV 1447/06
Ob-36903/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1447/06
z dne 21. 12. 2006, je bil lokal št. L6 v izmeri
46,25 m2, v pritličju poslovno trgovskega centra C1 v Zupančičevi jami na naslovu Vurnikova ulica 2, Ljubljana, stoječega na parc. št.
1796/158 k.o. Bežigrad, last Danice Križman,
iz Ljubljane, Štihova ulica 14 A, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 20. 9.
2006, z Eko-Invest d.o.o. in aneksa št. 1 h
kupoprodajni pogodbi z dne 21. 12. 2006,
zastavljen v korist upnice Banke Sparkasse
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d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, matična št. 2211254, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 92.500 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 1760/06
Ob-36905/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1760/06
z dne 22. 12. 2006, je bila nepremičnina
– stanovanje številka 19 v pritličju v izmeri
42,59 m2, s pripadajočo drvarnico, v večstanovanjski stavbi na naslovu Žolgarjeva ulica
9, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka
1094, katastrska občina Tabor, last dolžnika
– zastavitelja Damjana Jelenko, rojenega
2. 10. 1973, stanujočega Tomšičeva cesta
51, 3320 Velenje, do 1/1, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 11. 12. 2006,
sklenjene med njim kot kupcem in med Andrejem Zelenko kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Abanke Vipa d.d., s sedežem Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
matična številka 5026024, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedene upnice do
dolžnika – zastavitelja Damjana Jelenko v
višini 6,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 31. 12. 2016
oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 1744/06
Ob-36906/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1744/06 z dne 27. 12.
2006, je bila nepremičnina – stanovanje št.
14, ki leži v drugem nadstropju objekta B1 v
izmeri 59,10 m2 in pomožni prostor – shramba št. 14, ki leži v kleti objekta B1 v izmeri
3,12 m2, vse v stanovanjskem objektu zgrajenem na parc. št. 2430/2, k.o. Pobrežje in
pokrit parkirni prostor št. 10 v izmeri 12 m2,
ki stoji na parc. št. 2429/13, 2429/11, 2430,1,
k.o. Pobrežje in kar vse je zastavitelj Oblak
Aleš, EMŠO 2602979500340, kot kupec pridobil na podlagi prodajne pogodbe z dne
4. 10. 2006, ki jo je sklenil s prodajalcem
družbo Sotima d.o.o. Maribor, zastavljena v
korist banke – upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem na naslovu Trg
republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka
5860571 za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 113.350 CHF
s pripadki in z obrestno mero, ki je spremenljiva ter je za redne in interkalarne obresti
enaka vsoti Liborja za 6-mesečne depozite in
fiksnega pribitka v višini 1,6 letno, s trenutno
efektivno obrestno mero v višini 3,74% s pogodbeno dogovorjenimi zamudnimi obrestmi
v višini 8% letno, z možnostjo odstopa od
kreditne pogodbe s strani upnice v primerih,
natančno navedenih v osmem členu kreditne
pogodbe št. 340-23401754094354, z vračilom glavnice v 216 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji delovni dan v
posameznem koledarskem mesecu, z vsemi
pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti kredita
v plačilo na dan 1. 1. 2025.
SV 1247/06
Ob-36907/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opr. št. SV 1247/06 z dne
27. 12. 2006, je bilo stanovanje v skupni
izmeri 50,06 m², ki obsega v izmeri kuhinjo
11,44 m², sobo 20,90 m², predsobo 2,87 m²,
kopalnico 3,56 m², balkon oziroma teraso
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10,52 m² ter druge prostore 0,77 m², ki se
nahaja na naslovu Prosenjakovci 97 B, in sicer v stavbi z identifikatorjem 276, ki stoji na
parceli številka 1926/2, vpisani v vložek številka 215, katastrska občina Prosenjakovci in
parceli številka 1927/2, vpisani v vložek številka 81, katastrska občina Prosenjakovci, in
ki ga je zastavna dolžnica pridobila po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja, sklenjeni dne 27. 10. 1993, s prodajalko Občino
Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka
5860571, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 22.951 EUR s pripadki.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 7/2003
Os-36375/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Avtopromet Gorica,
Tovorni promet, d.o.o., Cesta 25. junija
1a, Nova Gorica – v stečaju, zunaj naroka
dne 19. 12. 2006 sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev, ki
ga je stečajni upravitelj Dušan Taljat predložil sodišču 8. 12. 2006 in nosi datum 6. 12.
2006.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev bo dne 15. 2. 2007 ob 13. uri v
sobi št. 310/III tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča (soba št. 114/I), v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 12. 2006
St 38/2006
Os-36377/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 38/2006, z dne 18. 12. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Klinc Marta s.p. – Avto pralnica »Plava laguna«,
Rimska ploščad 14, Ptuj, matična številka
5388225000, davčna številka 12609692, šifra dejavnosti 50.200.
Odslej firma glasi: Klinc Marta s.p. – Avto
pravilnika »Plava laguna«, Rimska ploščad
14, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 3.
2007, ob 8.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 12. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 12. 2006
St 23/2005
Os-36379/06
To sodišče je s sklepom St 23/2005 dne
18. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Valion d.o.o. – v stečaju,
Bernekerjeva 8, Ljubljana.
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Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2006
St 155/2004
Os-36383/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 155/2004 sklep z dne 18. 12.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Marič Bojan s.p., »Gradnje in fasade«,
Prušnikova 17, Vojnik – v stečaju (matična številk: 5585280, ID št. za DDV:
SI11691409), se zaključi, v skladu z dol.
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Marič Bojan s.p.,
»Gradnje in fasade«, Prušnikova 17, Vojnik
– v stečaju (matična številka: 5585280, ID
št. za DDV: SI11691409), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 12. 2006
St 61/2005
Os-36384/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo in fasaderstvo Mucaj Afrim s.p.,
Partizanska ulica 6, Tržič, matična številka 1108964, davčna št.: 20710658, šifra
dejavnosti: 45.210, se začne in se takoj
zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
5. odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 12. 2006
St 62/2005
Os-36385/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Položan Mont, Montaža in varjenje kovin,
Hidajet Položan s.p., Cesta talcev 19,
Koroška Bela, Jesenice, matična številka
1235184, davčna št.: 93373635, šifra dejavnosti: 28.110, se začne in se takoj zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
5. odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 12. 2006
St 36/2006
Os-36386/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Mirsad Pivač s.p., Caffe in Pizzerija Cadillac,
Cesta železarjev 7, Jesenice, matična številka 1559788, davčna št.: 97014214, šifra
dejavnosti: 55.302, se začne in se takoj zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
5. odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 12. 2006
St 44/2006
Os-36387/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Elektroinštalacije Marijan Krištof s.p., Zapuže 35, Begunje na Gorenjskem, matična

številka 1445162, davčna št.: 62234650, šifra dejavnosti 45.310, se začne in se takoj
zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom 5. odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi,s tečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 12. 2006
St 220/2006
Os-36388/06
To sodišče je s sklepom St 220/2006
dne 18. 12. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom CVAR B ureditev interiera
d.o.o., Brodska 22, Ljubljana, matična številka 5318548.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Štefan Veren 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 5. 3. 2007 ob 13. uri v razpravni dvorani
št. IV, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2006
St 6/97
Os-36389/06
To sodišče v stečajnem postopku nad
Astra Veletrgovina p.o., Ljubljana – v stečaju razpisuje 2. narok za preizkus prijavljenih terjatev za dne 12. 2. 2007 ob 13.15
in narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve za dne 12. 2. 2007 ob 13.20 v
prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. I/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 56/2006
Os-36390/06
To sodišče je s sklepom St 56/2006 dne
15. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Samfinal finalna dela v
gradbeništvu d.o.o. – v stečaju, Vožarski
pot 3, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2006
St 28/2004
Os-36391/06
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 28/2004 na seji senata dne 15. 12.
2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Geltar
zastopništvo, trgovina na veliko in malo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Črnomelj d.o.o. – v stečaju, Črnomelj,
Ulica 21. oktobra 12, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Geltar zastopništvo, trgovina na veliko
in malo Črnomelj d.o.o. – v stečaju, Črnomelj, Ulica 21. oktobra 12, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 12. 2006
St 199/2006
Os-36424/06
To sodišče je s sklepom St 199/2006
dne 19. 12. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ITEIAS d.o.o., Trgovina in
predstavništvo, Ljubljana, Celovška 179,
matična številka 5574919, vložna številka:
11550200, davčna številka: 33577099.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Luigi Varanelli 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 12. 3. 2007 ob 13.30 v razpravni dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2006
St 82/2006
Os-36439/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 82/2006 sklep z dne 21. 12.
2006:
I. To sodišče je dne 27. 10. 2006 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Zdravilišče Rogaška – P.Z.I., Podjetje za
zaposlovanje invalidov d.o.o., Stritarjeva
1, Rogaška Slatina in je dne 21. 12. 2006
ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Zdravilišče Rogaška – P.Z.I., Podjetje za zaposlovanje invalidov d.o.o., Stritarjeva ulica 1, Rogaška Slatina (mat. št.:
5796105, ID št. za DDV: SI38553805).
Odslej se firma glasi: Zdravilišče Rogaška – P.Z.I., Podjetje za zaposlovanje invalidov d.o.o., Stritarjeva ulica 1, Rogaška
Slatina, (mat. št.: 5796105, ID št. za DDV:
SI38553805) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
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izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo TRR-računa ali drugega računa upnika (matična
številka in davčna številka). Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega
se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-8450084902 (sklic na št.
11 42153-7110006-00820606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
28. marca 2007 ob 8.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 21. 12.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 12. 2006
St 44/2006
Os-36747/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 44/2006 z dne 14. 12. 2006 sklenilo, da
se stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo Pećanin Dika, s.p., Obala 125, Portorož, začne in se tudi takoj zaključi, ker
dolžnik nima premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 12. 2006
PPN 143/2006
Os-36749/06
To sodišče je s sklepom z dne 13. 11.
2006 pod opr. št. PPN 143/2006 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Založba Tuma založništvo in trgovina, d.o.o. Ljubljana, Trpinčeva ulica 71 in
njegovimi upniki.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve, in sicer:
– upnikom iz razreda A (skupaj
92,529.000 SIT – 386.116,67 EUR), katere
terjatve bodo poplačane v denarju v višini
20% njihove vrednosti brez obresti oziroma
80% odpis, pri čemer bo zmanjšana terjatev
poplačana v roku 1 leta od pravnomočnosti
potrjene prisilne poravnave;
– upnikom iz razreda B (skupaj
79,668.000 SIT – 332.448,67 EUR), katerih
terjatve bodo poplačane v denarju v višini 100% njihove vrednosti brez obresti, pri
čemer bo terjatev poplačana v roku 5 let
od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave;
– upnikom iz razreda C (skupaj 2,115.000
SIT – 8.825,74 EUR), za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni, torej gre za 100% poplačilo ter
terjatev;
– upnikom iz razreda D (skupaj 5,472.000
SIT – 22.834,25 EUR), za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni, torej gre za 100% poplačilo teh
terjatev,
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– upnikom iz razreda E (skupaj 8,269.000
SIT – 34.505,93 EUR) za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni, torej gre za 100% poplačilo teh
terjatev;
– za upnike iz razreda F (skupaj
1,828.000 SIT – 7.628,11 EUR) se predlaga
odpust obveznosti po tretjem odstavku 16.
člena ZPPSL, zato do poplačila obveznosti
ne bo prišlo.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 18. 7. 2006 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
13. 11. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 4. 12.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2006
Ppn 192/2006
Os-36750/06
To sodišče je s sklepom z dne 11. 12.
2006 pod opr. št. Ppn 192/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Agro Team, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 27, matična št.
5688086, vložna št. 11572400, davčna št.
29033802.
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. 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).
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
(11. 12. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Mojca Breznik, odvetnica v Ljubljani.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– DURS, Davčni urad Ljubljana, Dunajska cesta 22, Ljubljana,
– Jekloprom, d.o.o., Kočevje, Tomšičeva 13,
– Gostinstvo Žabec, Natalija Ceglar, s.p.,
Žabjak 12, Ljubljana,
– Žurbi Team, d.o.o., Bakovnik 5a, Kamnik,
– Medarski Slobodan, Kamnogoriška 49,
Ljubljana (predstavnik delavcev).
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Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 11. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2006
St 7/2005
Os-36751/06
To sodišče je s sklepom St 7/2005 dne
20. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Nogometni klub GPG Grosuplje – v stečaju, Ob Grosupeljščici 19,
Grosuplje, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz registra pri Upravni enoti Grosuplje, referat za upravno notranje
zadeve.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2006
St 45/2006
Os-36760/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Kasaško društvo Marko Slavič – MS
Ključarovci 19, davčna št. 57495572, se iz
razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
zaključi.
Narok za preizkus terjatev dne 29. 1.
2007, se preklicuje.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 12. 2006

Izvršbe
In 2003/01482
Os-34601/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 19. 2. 2004, opr. št. In 2003/01482,
je bil dne 19. 4. 2004 opravljen v korist
upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja v izmeri 74,80 m2, št. 82, na Celovški 263 v Ljubljani, v 10. nadstropju, last
dolžnika Majhen Vasja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2006
In 06/28
Os-33124/06
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Šentjurju pri Celju z dne 7. 4. 2006, In
06/28-2, se v korist upnika Atrij Stanovanjska zadruga z.o.o., Lava 7, Celje, zaradi
izterjave 285.136 SIT s pp, v skladu z 211/3
členom ZIZ, opravi rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja št. 11, v drugem nadstropju stanovanjske hiše Miloša Zidanška 8/b v Šentjurju pri Celju, v izmeri 55,35 m2, ki v naravi
obsega sobo v izmeri 12,60 m2, sobo v
izmeri 17,22 m2, kuhinjo v izmeri 10,56 m2,
kopalnico v izmeri 4,10 m2, hodnik v izmeri
6,30 m2, balkon v izmeri 3,22 m2 in druge
prostore v izmeri 1,37 m2, ki je last dolžnika Gajšek Jožeta, Miloša Zidanška 8b,
Šentjur, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 12. 11. 1991 in menjalne pogodbe z
dne 16. 4. 1993.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 13. 11. 2006
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In 06/00035
Os-34603/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, opr. št.
In 06/00035 z dne 15. 3. 2006, sklepa opr.
št. In 06/00036 z dne 14. 3. 2006, sklepa
opr. št. In 06/00037 z dne 14. 3. 2006, sklepa opr. št. In 06/00038 z dne 14. 3. 2006, je
bil dne 13. 9. 2006 opravljen v korist upnika
Atrij – stanovanjske zadruge z.o.o., Celje,
Lava 7, rubež trisobnega stanovanja št. 9,
v drugem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Celjska cesta 11, Rogatec,
ki ni vpisano v zemljiško knjigo in obsega kuhinjo v izmeri 8,64 m2, sobo v izmeri
8,97 m2, sobo v izmeri 14,42 m2, sobo v
izmeri 11,76 m2, hodnik v izmeri 5,11 m2,
kopalnico z WC v izmeri 3,21 m2, balkon
v izmeri 3,28 m2, skupaj s kletnimi prostori
v izmeri 2,60 m2, last dolžnice Tomislave
Završki, Celjska c. 11, Rogatec.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 24. 11. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 3963/2006
Os-32800/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z
dne 15. 6. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Kregar Ivana, Pod
kostanji 4, Celje, po poobl. Nepremičnine
Alojz Kenda s.p., Dobrova 23a, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe z
dne 11. 5. 1987 in dodatka z dne 9. 9.
1987, za stanovanje v stanovanjski hiši
Celje, Pod kostanji 4, v obsegu 34,23 m2,
vpisanem pri podvložku št. 2478/33, k.o.
Ostrožno, sklenjene med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občine Celje, kot
prodajalko in Kregar Ivanom, Trnovlje 177,
Celje, kot kupcem. Pogodba je po izjavi
predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist oseb z
imeni: Kregar Stanislav, roj. 30. 9. 1953 in
Kregar Ljudmila, roj. 28. 9. 1959, oba stan.
Sodinova 6, Ljubečna, za vsakega do ene
polovice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 11. 2006
Dn 6505/2005
Os-35031/06
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Nenada Pantelića, Janeza Puharja 6, Kranj,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin: kupoprodajne pogodbe z
dne 28. 10. 1992, sklenjene med Iskro Telekom Holding d.d., Kranj, kot prodajalcem
in Slobodanom Jovanovskim, kot kupcem,
za stanovanje št. 12, v 2. nadstropju večstanovanjske zgradbe Ul. Janka Puclja 7,
Kranj; darilne pogodbe z dne 13. 12. 1993,
sklenjene med Slobodanom Jovanovskim,
kot darovalcem in Natašo Jančar Jovano-

vski, kot obdarjenko, za stanovanje št. 12, v
večstanovanjski zgradbi Ul. Janka Puclja 7,
Kranj; kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12.
1996, sklenjene med Natašo Jančar Jovanovski, kot prodajalko in Nenadom Pantelićem ter Mileno Pantelić, kot kupcema, za
stanovanje št. 12, v večstanovanjski zgradbi Ul. Janka Puclja 7, Kranj. Stanovanje
je vpisano v vl. št. 871/46 k.o. Klanec ter
označeno z ident. št. 23.E in 24.E. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Nenada Pantelića, roj. 6. 4. 1954 in Milene
Pantelić, roj. 22. 6. 1956, oba Janeza Puharja 6, za vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodb z dne 28. 10. 1992, 13. 12. 1993 in
23. 12. 1996.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 12. 2006

Amortizacije
N 66/2006
Os-35460/06
Na predlog Friškovec Matica, Maksima
Gorkega 10, Celje, ki ga zastopa odvetnik
Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, to je začasnice št. 0000097
z dne 15. 9. 1995, za 151 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
151.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba
Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 12. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 05/00378
Os-33898/06
To sodišče je v izvršilni zadevi upnice
Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana, OE
Murska Sobota, Lendavska 5, Murska Sobota, ki jo zastopa odv. Igor Vinčec iz Murske Sobote, zoper dolžnika Bratuša Branislava, Ihova 63, Benedikt, zaradi izterjave
1,500.937 SIT s pp, sklenilo:
dolžniku Bratuša Branislavu se v skladu
s četrto točko 82. člena Zakona o pravdnem
postopku v tem izvršilnem postopku postavi
začasnega zastopnika, odvetnika Ivana Bukovnika, Maistrova 10, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
dokler ne bo slednji sam ali po pooblaščencu nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 22. 11. 2006
P 2367/2006
Os-33700/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Petra Zakrajška, Gregorčičeva ulica 1, Ljubljana, ki ga zastopa
Peter Mele, odvetnik iz Ljubljane, proti toženi stranki Tetyani Bobok, neznanega pre-
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bivališča, zaradi razveze zakonske zveze,
dne 8. 11. 2006 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki
Tetyani Bobok se imenuje odvetnico Bojano Ozimek, Komenskega ulica 14, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2006
I 2003/02852
Os-35030/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Rozi Rems, v izvršilni zadevi upnika
Akron d.o.o. podjetje za svetovanje, marketing, inženiring, proizvodnja, komercialno
posredovanje ter promet blaga na debelo in
drobno, Barletova 4, 1215 Medvode, ki ga
zastopa odvetnik Miha Martelanc, Dunajska 56, Ljubljana, zoper dolžnika Matevža
Jurmana, dosedanji naslov Zgornje Pirniče
124 A, 1215 Medvode, sedanji naslov neznan, zaradi izterjave 228.928 SIT s pp, dne
4. 12. 2006 sklenilo:
dolžniku Matevžu Jurmanu, Zgornje Pirniče 124 A, 1215 Medvode, sedaj neznanega bivališča, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Darjo Karlin, Dalmatinova ulica 2,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2006
P 1148/2004
Os-34546/06
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici - svetnici Mariji Terboča-Zalta, v
pravdni zadevi tožeče stranke ml. Andreje
Poš, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Vojko
Poš, oba stan. Ledina 11, Maribor, zoper
toženo stranko Katarino Marić, sedaj Burič
Marić, stan. Cernik št. 227, Rijeka, Republika Hrvaška, zaradi plačila preživnine, na
podlagi določil 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP) sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Andrej Kirbiš, Cankarjeva
ul. 8, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 11. 2006

Oklici dedičem
D 178/2003
Os-35470/06
Niko Vrlinič, po poklicu kmetovalec iz
Bojancev 22, Vinica, je dne 6. 10. 1965 umrl
in je zapustil oporoko.
Do dediščine imajo pravico neznani in
neznano kje bivajoči dediči.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
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Dedičem je postavljen za skrbnika odvetnik Jože Vardjan iz Črnomlja, Ulica Staneta
Rozmana 4.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 30. 11. 2006
D 228/06
Os-32297/06
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 29. 12. 1990 umrli Mesojedec
J. Juliji, nazadnje stanujoči Lehigh Acres,
Oscola, Coconut Creek, Florida, ZDA. Nihče
od dedičev po pokojnici ni znan. Zato se poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 18. 10. 2006
D 186/2005
Os-25346/06
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Francu Knafelcu, roj.
27. 8. 1929, stanujočem v Šmartnem ob
Paki, Gavce 29a, umrlem 1. 4. 2005.
Kot dediči pridejo v poštev dediči II. dednega reda zapustnika. Ker pa sodišče ne
razpolaga z naslovi dedičev II. dednega
reda, jih poziva, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču
kot dediči. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo
sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 31. 8. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1133/2006
Rg-23611/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba AMI-KU, trgovina na drobno
in debelo d.o.o., AMI-KU commercio al
dettaglio e all ingrosso s.r.l., s sedežem v
Kopru, Vojkovo nabrežje 28, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/7267/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenice z dne 27. 6. 2006.
Družbenica Ćejvanović Amela, stanujoča v Kopru, Vojkovo nabrežje 28, izjavlja,
da družba nima zaposlenih delavcev in tudi
nima nobenih neurejenih oziroma neplačanih obveznosti ali neurejenih razmerij do
delavcev ter nima nikakršnih neporavnanih
denarnih obveznosti ali obveznosti do izpolnitve kakršnekoli druge obligacije. Družbenica tudi izjavlja, da v celoti solidarno prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
neporavnanih obveznosti družbe, če bi se le
te kasneje pojavile.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na družbenico.
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Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 8. 2006
Srg 2006/01872
Rg-35458/06
Družba Boc & Co. Press, studio za grafično oblikovanje in informatiko, d.n.o.,
Kranj, s sedežem Cesta talcev 47, Kranj,
vpisana na reg. vl. št. 1/03568/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Boc Alojzij in Boc Angelca, oba Cesta talcev
47, Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 12. 2006
Srg 11478/2006
Rg-30668/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Rok Jajčanin
storitve d.n.o., Ljubljana, Bratovševa ploščad 18, objavlja sklep:
Rok Jajčanin storitve d.n.o. Ljubljana,
Bratovševa ploščad 18, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 9. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Jajčanin Rok, Ljubljana,
Glinškova ploščad 2 in Jajčanin Zlatko, Ljubljana, Bratovševa ploščad 18, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2006
Srg 12029/2006
Rg-32859/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Sbuell trgovina,
d.o.o., Večna pot 11, Ljubljana, ki jo zastopa
pooblaščenec Arah Janko iz Ljubljane, Večna pot 11, objavlja sklep:
družba Sbuell trgovina, d.o.o., Večna
pot 11, Ljubljana, reg. št. vl. 1/37668/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 13. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Sbull Johann, Bruck an der
Mur, Tragosserstrasse 109, Avstrija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.

Stran

10060 /

Št.

137-139 / 29. 12. 2006

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2006
Srg 12271/2006
Rg-34860/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Kušar Commerce d.o.o. Ljubljana, Ježica 29, ki jo zastopa odvetnica Tina Šnajder-Paunović iz
Ljubljane, na predlog za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Kušar Commerce podjetje za
trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Ježica 29, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 12. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Kušar Marko, Tesovnikova
ulica 86, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2006
Srg 12731/2006
Rg-35036/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Quantum International Consulting, družba za svetovanje
d.o.o., Ljubljana, Leskoškova cesta 2, ki jo
zastopa notarka Marina Ružič Tratnik iz Ljubljane, objavlja sklep:
Quantum International Consulting,
družba za svetovanje d.o.o., Ljubljana,
Leskoškova cesta 2, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
9. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Quantum International Consulting GmbH, Avstrija, Wien-Dunaj, Dr. Karl
Luegerplatz 4a/2/4/12, 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 12194/2006
Rg-35037/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
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za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Gazela
R.E., družba za razvoj podjetništva, d.o.o.
Ljubljana, Kopitarjeva ulica 2, ki jo zastopa
notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane, objavlja sklep:
Gazela R.E., družba za razvoj podjetništva, d.o.o. Ljubljana, Kopitarjeva ulica 2, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 18. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Dnevnik Časopisna družba, d.d. Ljubljana, Kopitarjeva ulica 2 in 4,
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 12193/2006
Rg-35039/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe GPG2 nepremičnine in finančne naložbe d.o.o. Ljubljana,
Dunajska 9, objavlja sklep:
GPG2 nepremičnine in finančne naložbe d.o.o. Ljubljana, Dunajska 9, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Clare de Vinenzo Investments Limited, Ciper, Limassol, Arch Makariou III, 256 Eftapa court, 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 1078/2006
Rg-34561/06
Družba Retreat Turistične dejavnosti
d.o.o., Poljubinj št. 65, Tolmin, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. vložka 1-4376-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 14. 11. 2006.
Ustanovitelj družbe je Moffett Samuel
Heath, 21 Abbotsford road, Redland, Bristol, Velika Britanija, 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 442/2006
Rg-35457/06
Družba Glaze Golob & Co. proizvodnja,
trgovina in zastopništvo d.n.o., Apače
245, Lovrenc na Dravskem polju, reg. št.
vl. 1/9766-00, katere ustanovitelja sta Golob
Saša in Golob Marjan, oba Apače 245, Lovrenc na Dravskem polju, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 11. 10. 2006, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom sta prevzela Golob
Saša in Golob Marjan.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 12. 2006
Srg 356/2006
Rg-29590/06
Družba Avto Gas Štruc in partner
Trgovina, gostinstvo in storitve d.n.o.,
Šmartno pri Slovenj Gradcu 211, Šmartno pri Slovenj Gradcu, reg. št. vl.
1/10048-00, katere družbenika sta Štruc
Mira in Štruc Mitja, po sklepu skupščine z
dne 3. 10. 2006, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Mira Štruc
in Mitja Štruc, oba stanujoča Šmartno pri
Slovenj Gradcu 211, Šmartno pri Slovenj
Gradcu.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 10. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Maks Inženiring d.o.o., Dunajska 105,
Ljubljana, štampiljko z napisom MAKS
INŽENIRING d.o.o. Ljubljana, št. 4.
gnr-245829

Priglasitvene liste preklicujejo
MEDITRADE
d.o.o.,
Središka
21, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
013224/5256/01-37/2001, izdano dne 17. 8.
2001. gnf-245924
Polak Andrej s.p., Knezova ulica
35, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
081917/5394/01-37/2002, izdano dne 15. 5.
2002. gni-246063
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Potne listine preklicujejo
Atelj Danijela, Štajerska cesta 020,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P01181252,
izdala UE Ljubljana. gni-246213
Bevc Robert, Hubadova ulica 004,
Ljubljana, potni list, št. PB0010603, izdala
UE Ljubljana. gnv-246225
Bogataj Lovro, Starožirovska cesta 005,
Žiri, potni list, št. P00954724, izdala UE
Škofja Loka. gnu-246051
Bombač Matej, Dolnje Ležeče 062,
Divača, potni list, št. P00489649, izdala UE
Sežana. gnm-246209
Božin Igor, Dupleška cesta 314, Maribor,
potni list, št. P00062787, izdala UE Maribor.
gnv-245975
Brenkuš Tina, Milje 016, Visoko, potni
list, št. P00955422, izdala UE Kranj.
gno-246207
Čelig Vinko, Zgornja Hajdina 133B,
Hajdina, potni list, št. P01022082, izdala
UE Ptuj. gno-246057
Černivec Domen, Nova ulica 011,
Vodice, potni list, št. P00330428, izdala UE
Ljubljana. gnd-246218
Ducanović Božo, Delavska cesta 026,
Kranj, potni list, št. P00295520, izdala UE
Kranj. gnl-246210
Đorđević Erika, Podlubnik 162, Škofja
Loka, potni list, št. P00936855, izdala UE
Škofja Loka. gnt-245977
Fazlić Sanela, Stražnji Vrh 029C,
Črnomelj, potni list, št. P00314025, izdala
UE Črnomelj. gnp-246056
Golijan Goran, Staretov trg 015, Šmartno
pri Litiji, potni list, št. P00397221, izdala UE
Litija. gnk-246211
Grm Tomaž, Mladinska ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00305683, izdala
UE Ljubljana. gnq-245980
Holy Igor, Visoko 015H, Ig, potni list,
št. P00849795, izdala UE Škofja Loka.
gnr-245979
Hrast Jaka, Glavni trg 018, Kamnik,
potni list, št. P00792459, izdala UE Kamnik.
gnq-246230
Jaklič Klanšek Marijana, V Murglah 141,
Ljubljana, potni list, št. P00736375, izdala
UE Ljubljana. gns-246228
Jaklič Martin, V Murglah 141, Ljubljana,
potni list, št. P00736374, izdala UE Ljubljana.
gnt-246227
Keleman Milenko, Župančičeva ulica
023, Kranj, potni list, št. P00574386, izdala
UE Kranj. gng-246215
Keržan Blaž, Prevoje pri Šentvidu 089,
Lukovica, potni list, št. P00328077, izdala
UE Domžale. gnp-246206
Klep Fionafia, Vrhovčeva cesta 015A,
Log pri Brezovici, potni list, št. P00936547,
izdala UE Ljubljana. gne-246217
Krajnc Milica, Majcigerjeva ulica 007,
Maribor, potni list, št. P00436814, izdala UE
Maribor. gny-246222
Krajšek Marjana, Ob potoku 010, Novo
mesto, potni list, št. P00709054, izdala UE
Novo mesto. gnz-246221
Kržin Stepišnik Jasna, Tbilisijska ulica
046, Ljubljana, potni list, št. P00490927,
izdala UE Ljubljana. gnr-246229
Majcen Hinko, Kraigherjeva ulica 017,
Ptuj, potni list, št. P00796290, izdala UE
Ptuj. gnt-246052
Makovec Pulevič Carmen, Kunaverjeva
ulica 003, Ljubljana, potni list, št. P00954345,
izdala UE Ljubljana. gnf-246216
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Maksimović Miodrag, Jakopičeva ulica
005, Ljubljana, potni list, št. P00417095,
izdala UE Ljubljana. gnu-245976
Malačič Ludvik, Lončarovci 022B,
Križevci, potni list, št. P00721688, izdala
UE Murska Sobota. gnm-246059
Mesarec Tanja, Trnovski Vrh 050,
Destrnik, potni list, št. P00292681, izdala
UE Ptuj. gnn-246208
Mikše Tatjana, Loško 011, Cerknica, potni
list, št. P00684778, izdala UE Cerknica.
gnr-246204
Milenković Petra, Na jami 001, Ljubljana,
potni list, št. P00570326, izdala UE Ljubljana.
gnr-246054
Parkelj Jože, Ulica Franje Koširjeve 005,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00345837,
izdala UE Ljubljana. gns-245978
Parkelj Marjeta, Verdijeva ulica 020,
Piran – Pirano, potni list, št. P00360823,
izdala UE Piran. gnq-246055
Ručna Veronika, Idrsko 058A, Kobarid,
potni list, št. P00226375, izdala UE Tolmin.
gns-246203
Saje Teja, Bičevje 001, Ljubljana, potni
list, št. P00886831, izdala UE Ljubljana.
gnb-246220
Silić Husnija, Hradeckega cesta 028,
Ljubljana, potni list, št. P00887010, izdala
UE Ljubljana. gns-246053
Simčič Sonja, Gonjače 007, Kojsko, potni
list, št. P00481810, izdala UE Nova Gorica.
gnc-246219
Skela Savič Brigita, Adamičeva ulica 011,
Domžale, potni list, št. P00376128, izdala
UE Domžale. gnx-246223
Stepišnik Ajda, Tbilisijska ulica 046,
Ljubljana, potni list, št. P00490932, izdala
UE Ljubljana. gnw-246224
Stepišnik Bor, Tbilisijska ulica 046,
Ljubljana, potni list, št. P01109641, izdala
UE Ljubljana. gnu-246226
Turšič Roman, Kidričeva cesta 047A,
Kranj, potni list, št. P01150106, izdala UE
Kranj. gnn-246058
Vajzman Danijel, Šentiljska cesta 112,
Maribor, potni list, št. P00007430, izdala UE
Maribor. gnh-246214
Vidergar Tanja, Horjulska cesta 140,
Dobrova, potni list, št. P00619920, izdala
UE Ljubljana. gnj-246212
Vintar Bernarda, Ulica 21. oktobra 004A,
Črnomelj, potni list, št. P00098255, izdala
UE Črnomelj. gnq-246205

Osebne izkaznice preklicujejo
Alagić Jusuf, Na otoku 12, Celje, osebno
izkaznico, št. 000571346. gnm-245959
Alidžanović Damir, Zgornje Bitnje 123/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 991732843.
gny-245897
Anželj Elica, Celestrina 12/c, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000485318.
gne-245867
Avguštin Albin, Dobeno 108, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
002036451.
gnc-246119
Bac Stanislav, Lešnica 64, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001481451. gnr-245954
Bajec
Karmen,
Lavričeva
cesta
26, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
000376559. gnw-245999
Bajer Nevenka, Košenice 59, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000183692.
gnw-246199
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Bajt Andreja, Srednja vas pri Šenčurju 98,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 000889272.
gng-246040
Bartol Angela Aleksandra, Hrib loški
potok 22, Loški Potok, osebno izkaznico,
št. 001655020. gnh-245839
Bečaj Aleksandra, Dolenja Brezovica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001413176.
gnc-245969
Bedoke Jozsef, Domanjševci 151,
Križevci, osebno izkaznico, št. 000830479.
gnw-246124
Benedičič
Pavelf,
Prezrenje
20,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001420325.
gnk-245911
Benkič Anica, Sinja Gorica 90, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001043762.
gnx-246148
Bevc Ksenija, Trnjava 15, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000986906.
gnf-246116
Bevc Piljič Miha, Trnjava 15, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001393552.
gng-246115
Blaško Peter, Dobovec 4, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001045502.
gni-245863
Bradač Jana, Slomškova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001959171.
gnd-245918
Brezovnik Edvard, Župančičeva ulica
8, Kranj, osebno izkaznico, št. 000475712.
gnz-245896
Brulc Želko, Mlaka pri Kočevju 50, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 001594404.
gnj-245962
Brumen Purkeljc Irena, Gosposvetska
cesta 19, Maribor, osebno izkaznico, št.
000151400. gng-245865
Brus Vesna, Kamna gorica 51,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000510135.
gnd-246168
Cerar Anica, Spodnje Koseze 5,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000648840.
gnh-246014
Ciglarič Julijana, Krekova ulica 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000526515.
gno-246132
Čabraja Ivica, Kettejeva ulica 6,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001508023.
gnn-245883
Česen
Frančiška,
Podboršt
31,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000127175.
gnf-245916
Ćulum Ljiljana, Gradnikova ulica 24,
Kanal, osebno izkaznico, št. 002051023.
gnu-246026
Dežman Mitja, Spodnji Brnik 55, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000363755. gnb-245895
Drakšić Mladen, Ulica kneza Koclja 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000549791.
gnd-245868
Erdemir Ksenija, Čadramska vas 52,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001707290. gnn-245958
Erman Zlatko, Rodik 107, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001472503. gnz-246196
Fabjančič Marjan, Sela pri Raki 2/a,
Raka, osebno izkaznico, št. 000763087.
gnq-245830
Ferenček Robert, Kajuhovo naselje 34,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000769704.
gni-245963
Fonovič Sabina, Sečovlje 62/c, Sečovlje
– Sicciole, osebno izkaznico, št. 001548057.
gnn-245908
Fornazarič Marijan, Volčja Draga
10, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001014478. gne-246192
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Frntič Viktorija, Glinškova ploščad 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001169246.
gnr-245929
Fujan Teja, Repnje 3/b, Vodice, osebno
izkaznico, št. 000394028. gnl-246010
Glavnik Bojan, Razgor 15, Celje, osebno
izkaznico, št. 000308248. gnk-245961
Golob Janez, Virmaše 157, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001270297.
gnu-245851
Golob Srečko, Tibolci 17/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001002049. gno-245857
Gošnik Irena, Strma ulica 5, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001433674.
gny-245847
Grahek Igor, Šolska ulica 15, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000757879.
gno-246107
Hanžel Gregor, Ljubljanska ulica 17A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001294276.
gnp-246131
Hočevar Janez, Brilejeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000399526.
gnq-245905
Hočevar Milan, Koprska ulica 88,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001576437.
gnp-245956
Homar Marjeta, Linhartova cesta 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000981309.
gnq-245955
Horvat Mitja, Legenska cesta 14, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000025907.
gnr-246004
Hren Neža, Petruškova pot 1/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001154050.
gnj-245887
Hribernik Miha, Depala vas 3, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001191443.
gng-246015
Idič Luka, Bakovci, Vrtna ulica 9, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001790219.
gnp-245881
Jakofčič Ana, Štrukljeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000948267.
gnm-246009
Janeš Alenka, Bloška polica 2B,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001980469.
gnt-246177
Javremovič Ana, Kogojeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000176441.
gnc-245944
Jehart Marjan, Ulica Jana Husa 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002051986.
gnr-245904
Jesenovec
Ljubojevič
Aleksandra,
Žabnica 66, Žabnica, osebno izkaznico, št.
001861398. gnz-246071
Kamšek Jurij, Volavlje 26, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001300585.
gnw-245899
Kekič Vladimir, Ulica Ivana Turšiča 7,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000706577.
gng-245890
Klampfer Marija Ana, Koroška ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000306771.
gnw-245949
Kmetič Zarja, Suhor 12, Suhor, osebno
izkaznico, št. 001971245. gnk-245840
Knavs Branko, Runarsko 6, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
1627353.
gno-246032
Kocjančič Damjan, Rižana 38, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001892418. gnp-245906
Kolar Marta, Spodnja Ščavnica 90,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
000767934. gni-246188
Kolbi Mateja, Cesta 27. aprila 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000970830.
gnu-245926
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Koser Irena, Novo naselje 11, Hoče,
osebno
izkaznico,
št.
000861412.
gnr-246129
Košnjek Borut, Kapusova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001300767.
gnj-245937
Kovač Rudolf, Šklendrovec 16, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001215108.
gnd-245943
Kovačič Jožefa, Korčetova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001644799.
gnm-246134
Kozjek Andrej, Na Vovčne 48, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
000153164.
gng-246065
Krč Katarina, Lavričeva ulica 6A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000404301.
gnl-245935
Kumer Slavko, Trgovišče 17, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001760180.
gnu-245951
Kuplen Janez, Prosečka vas 20, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001461787.
gno-245882
Kurbus Boris, Prepolje 42, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000918714.
gnb-245870
Kurtović Danilo, Miklavška cesta 47,
Hoče, osebno izkaznico, št. 000720199.
gnm-246034
Kužnik Petra, Prebačevo 50 A,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001883106.
gnn-246137
Lampelj Štefanija Irma, Klemenova
ulica 109, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000423679. gnt-245927
Lavrenčič Urban, Zgornja Kungota
10/b, Zgornja Kungota, osebno izkaznico,
št. 000841268. gnw-245849
Lavrič Ivana, Šegova vas 10, Loški
Potok, osebno izkaznico, št. 000522481.
gnl-245885
Lazar Dragoslava, Masljeva cesta 6,
Moravče, osebno izkaznico, št. 000529761.
gnr-245879
Lazar Rok, Masljeva cesta 6, Moravče,
osebno
izkaznico,
št.
001214177.
gns-245878
Lebar Damjan, Spodnji Prekar 12,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000786520.
gne-246017
Lebeničnik Viktor, Cesta 20. julija
4/b, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000734431. gnb-245945
Leber Maja, Zgornja Hajdina 159,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 002021809.
gnk-245861
Lešnik Darko, Spodnje Vrtiče 21,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000050175. gnl-246135
Likozar Janez, Predoslje 143, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000232527.
gnc-245894
Lilija Sotlar Tina, Kersnikova ulica 4/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 001048447.
gnl-245960
Ljubojević Lana, Žabnica 66, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
002014351.
gnf-246066
Ljubojević Sara, Žabnica 66, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
001861383.
gne-246067
Lotrič Anica, Ševlje 49, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št.
001522840.
gns-245853
Lukanc Klavdija, Veliko Širje 84, Zidani
Most, osebno izkaznico, št. 000441466.
gnk-246111

Malačič Ludvik, Lončarovci 22B, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001686627.
gnx-246123
Mališeva Bekim, Krekova ulica 12/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001714017.
gnc-245869
Marin Rok, Zgornja Sorica 14, Sorica,
osebno
izkaznico,
št.
001171494.
gnp-245856
Marin Zdenka, Zgornja Sorica 14,
Sorica, osebno izkaznico, št. 000577118.
gnq-245855
Marinč Janko, Jakhlova cesta 8,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001172074.
gnh-245914
Meh Marija, Šlandrova cesta 10,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001581488.
gnv-245875
Mejak Rok, Ulica 28. maja 51, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000308667.
gnv-245900
Mohorko Marjan, Spodnje Sečovo 72,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
000851669. gnh-245864
Mrak Gorazd, Mladinska ulica 5, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 002031043.
gny-245947
Mujkić Indira, Belokranjska ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000244959.
gnx-245898
Muller Luka, Drenov Grič 171A,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001909912.
gny-246147
Muraj Sebastjan, Levanjci 2, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001908175. gnj-245862
Narat Milan, Rova, Brezovica 1,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001413834.
gnf-246016
Nardin Zoran, Ulica Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001427595. gns-246003
Novak Roman, Polanškova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001537920.
gnb-245920
Očko Peter, Gorenje 3, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001749027. gnz-245871
Orešek Greta, Ihan, Na Ledinah 8,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001542272.
gnh-246018
Orešek Karin, Ihan, Na Ledinah 8,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001655392.
gng-246019
Osojnik Milan, Nova Štifta, Zgornji Dol 44,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 000349416.
gnw-246024
Ozebek Angel, Ulica Alojza Rabiča 20,
Mojstrana, osebno izkaznico, št. 001291647.
gne-246042
Pavlina Marko, Celovška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002050374.
gno-245957
Petrač Jožefa, Kropa 70, Kropa, osebno
izkaznico, št. 000295844. gnj-245912
Pfeifer Jaka, Podvin pri Polzeli 5,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001820062.
gnq-245880
Podlunšek Peter, Kolesarska ulica 30,
Tišina, osebno izkaznico, št. 001247985.
gnt-246127
Pogorevc Karmen, Prisoje 3, Mislinja,
osebno
izkaznico,
št.
000135704.
gno-246007
Polanc Leon, Cesta v Debro 66,
Laško, osebno izkaznico, št. 001325458.
gnt-246202
Ponikvar Jože, Chengdujska cesta 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001862450.
gnu-245901
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Pori Lucija, Čebularjeva ulica 5, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000701189.
gnp-246006
Potočnik Juanita, Prešernova ulica 26/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001857059.
gnf-245866
Pregelj Lara, Zaplana 112, Rovte, osebno
izkaznico, št. 001881072. gnd-246143
Pregelj Mojca, Zaplana 112, Rovte,
osebno
izkaznico,
št.
001808275.
gnc-246144
Pregelj Tadej, Zaplana 112, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001965192.
gne-246142
Prelovšek Maksimiljan, Dobeno 52/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000681581.
gnu-245876
Primc Sašo, Peričeva ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000594033.
gnt-245902
Primožič Urban, Trdinova cesta 33,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001270541.
gnb-246020
Pušnik Vekoslava, Škale 89, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001484916.
gnv-246175
Rode Robert, Simončičeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001774312.
gnx-245923
Rogač Robert, Brezovci 1A, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000677404.
gnv-246125
Rop Cecilija, Svenškova ulica 21,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000464494.
gnq-246130
Rotar Nada, Ulica Malči Beličeve 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000173692.
gng-245940
Saje Franc, Dolenje Kamenje 5, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000977353.
gnx-246198
Samastur Edita, Pivolska cesta 46,
Hoče, osebno izkaznico, št. 000902342.
gnn-246133
Selinšek Jožica, Stogovci 38, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000700452. gnu-246176
Sintič Art, Jadranska ulica 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001188918.
gnx-245998
Sitar Barbara, Vrhpolje pri Kamniku 224,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001484805.
gnb-246195
Sitar Janez, Vrhpolje pri Kamniku 224,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000277762.
gnc-246194
Skumavc Stanka, Belca 19E, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001586733.
gno-246182
Smrke Nataša, Hrastje pri Mirni Peči 8,
Mirna Peč, osebno izkaznico, št. 001873025.
gnn-246108
Smrke Tea, Ljubljanska cesta 108,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000771540.
gnt-245877
Smrke Timotej, Hrastje pri Mirni Peči 8,
Mirna Peč, osebno izkaznico, št. 001983661.
gnp-246106
Sovdat Dragica, Trg svobode 30,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001627291.
gnb-246170
Stanišić Sanela, Ljubljanska cesta
99/a, Šmarje-S ap, osebno izkaznico, št.
001628107. gni-245913
Starešinič Anita, Suhor 12, Suhor, osebno
izkaznico, št. 001971242. gnf-245841
Strgar Amadeja, Kal nad Kanalom 143,
Kanal, osebno izkaznico, št. 001804945.
gnt-246027
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Strniša Franc, Hrastje Mota 47, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000702397.
gnz-245846
Stubelj Kaja, Ulica Vinka Vodopivca
103C, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001858151. gnd-246193
Šenk Janez, Jezerska cesta 86 C,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000576648.
gnk-246136
Šimenc Maja, Pristava 2, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 002030786. gni-246117
Škvorc Sašo, Ljubljanska cesta 41,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000361556.
gnk-245886
Štampar
Ljubo,
Ulica
Hermana
Potočnika 21, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001957528. gnt-245931
Štrajhar Blanka, Poreber 5, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000089162.
gnk-246011
Štuhec Avguština, Zaloška cesta 98,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000261533.
gnt-245952
Šuklje Jošt, Dvorakova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001416860.
gnv-245925
Šušterčič Ivana, Kamnogoriška cesta 53,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000082741.
gny-245922
Tomažin Andrej, Staro sejmišče 53,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 001220191.
gne-245842
Trnjanac Milena, Andreaševa ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000303375.
gns-245903
Troha Ferjančič Anita, Velike Žablje
3/a, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
001426622. gnv-246000
Trojar Uroš, Ojstri Vrh 4, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002034382.
gnr-245854
Trunk Nadina, Betnavska Cesta 79,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000424810.
gns-246128
Urankar Avbelj Mojca, Zgornje Koseze 7,
Moravče, osebno izkaznico, št. 001007130.
gnd-246118
Verbič Sabina, Cesta Dolomitskega
odreda 40, Log pri Brezovici, osebno
izkaznico, št. 000570969. gne-246146
Veselič Rajko, Ulica Slavka Gruma
53, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001884574. gnd-245843
Vodeb Marjan, Hermanci 3, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001754405.
gns-245953
Vodnik Dobravc Alojzija, Gabrje 73,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 000690834.
gnl-245910
Vovk Tatjana, Dvor 48, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001332947.
gnu-246001
Vujica Vlado, Gradiška 237, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000233587.
gnb-245845
Wedam Milena, Flandrova ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000085088.
gnn-245933
Zajc Ivana, Vegova ulica 10, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000013201.
gni-245888
Zdešar Samo, Zaloška cesta 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001667611.
gnh-245939
Zelnik Anton, Čadraže 6, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000172473.
gny-246197
Ziherl Jurij, Virmaše 106, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000459055.
gnt-245852
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Zorman Kristijan, Negova 95, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001240596.
gnh-246189
Zrinski Jasmina, Vaneča 50 A, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000422378.
gnu-246126
Zupan Emilija, Šišenska cesta 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000056028.
gnz-245946
Žerjav Miran, Hribarjeva ulica 36,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000274670.
gnj-246012
Žerjav Žiga, Hribarjeva ulica 36,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001119296.
gni-246013
Žitnik Nevenka, Tovarniška cesta 8,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000994200.
gng-245915

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Amon Leon, Brecljevo 38, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 2215233, reg. št. 8806, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnz-246171
Avguštin Albin, Dobeno 108, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003091991, reg. št. 44579, izdala UE
Domžale. gnm-245884
Bajt Andreja, Srednja vas pri Šenčurju
98, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1303531, reg. št. 50613, izdala UE
Kranj. gnh-246039
Benkič Anica, Sinja Gorica 70, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1978552, reg. št. 9574. gnw-246149
Biščak Simon, Gorenje Brezovo 8/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 21575, izdala UE Grosuplje.
gne-245917
Blažič Zvonka, Goriška cesta 12,
Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S000470508. gnq-246180
Bolte Mirjan, Scopolijeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002136092, reg. št. 174225, izdala UE
Ljubljana. gnx-246073
Crnkovič Uroš, Frankopanska ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S00223856, reg. št. 209936, izdala UE
Ljubljana. gnc-246094
Čauševič Nasveta, Kolonija 1. maja 14,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001703637. gnc-246169
Čavlovič Gašper, Šempetrska ulica 18,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2251987, reg. št. 61506, izdala UE Kranj.
gnz-246046
Dežan Ciril, Šobčeva cesta 23, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1713084,
reg. št. 18295. gnf-246166
Dizdarević Mirel, Bevkova ulica 8,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2125457, izdala UE Žalec. gnn-245833
Djukić Djokoh, Obala 127, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. SI 61428, reg. št. 5957, izdala UE Piran.
gnm-245909
Drevenšek Nataša, Na livadi 4,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1805392, reg. št. 6199. gnv-246150
Elikan Bronislava, Škocjan 10, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 95427, reg. št. 1942, izdala UE Grosuplje.
gnc-245919
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Faljić Asim, Erjavčeva 36, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003010644. gns-246178
Femić Marko, Zelenica 10, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001780131, reg.
št. 11271, izdala UE Tržič. gnd-245968
Fistrovič Slavica, Cesta na Ježah 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001610009, reg. št. 116510, izdala UE
Ljubljana. gnu-246101
Frntič Viktorija, Glinškova ploščad 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000262162, reg. št. 97375, izdala UE
Ljubljana. gnp-246081
Gašparovič Maja, Pot v Boršt 19,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1545662, izdala UE Grosuplje.
gns-245928
Gerdina Marija, Kvedriva cesta 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002146091, reg. št. 79534, izdala UE
Ljubljana. gnr-246104
Geršak Monika, Cesta Cirila Tavčarja 5,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001313786, izdala UE Jesenice.
gnr-246029
Glušič Boris, Osenjakova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001611072, reg. št. 138401, izdala UE
Ljubljana. gnq-246080
Godec Lidija, Vrtna ulica 2, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001529760. gnj-246187
Gorišek Anica, Mačji Dol 25, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000344578. gnh-246114
Gošnik Irena, Strma ulica 5, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001666900. gnk-246186
Gračner Maja, Prapretno 2, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1495970, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnx-245848
Grahek Igor, Šolska ulica 15, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S000992950. gnl-246110
Gregorič Emil, Ulica oktobrske revolucije
29/a, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. SI 000047649, izdala UE Izola.
gnt-246002
Grm Janez, Kompolje 117, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 962616, reg. št. 2601, izdala UE Grosuplje.
gnq-245930
Habič Vekoslav, Javor 37 C, LjubljanaDobrunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002087786, reg. št. 267650, izdala UE
Ljubljana. gnk-246086
Horvat Mitja, Legenska cesta 14, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001983559, reg. št. 2749, izdala UE
Slovenj Gradec. gnq-246005
Iskra Simona, Prečna 35, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001416957. gnj-246062
Janeš Alenka, Bloška polica 2/b,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 790864, reg. št. 6906, izdala UE Cerknica.
gnn-246033
Jehart Marjan, Ulica Jana Husa 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001800635, reg. št. 203965, izdala UE
Ljubljana. gnv-246100
Jenšterle Vincenc, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003044160, reg. št. 110501, izdala UE
Ljubljana. gnc-246069
Jesenovec
Ljubojevič
Aleksandra,
Žabnica 66, Žabnica, vozniško dovoljenje,
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kat. BGH, št. S002093577, reg. št. 271021,
izdala UE Ljubljana. gny-246072
Juvan Emil, Otiški vrh 92, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1384618, izdala UE Dravograd.
gnn-246008
Karba
Mitja,
Radomerščak
57,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S001606375. gnl-246185
Kavčič Elena, Poljubinj 24 M, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002182790. gnu-246201
Kern Viki, Krvavška ulica 13, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002095189, reg. št. 176670, izdala UE
Ljubljana. gne-246096
Koban Rado, Kajuhova ulica 4J,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000399917, reg. št. 9206, izdala
UE Slovenske Konjice. gnd-246043
Kolar Boštjan, Rašiška ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003070304, reg. št. 283404, izdala UE
Ljubljana. gnq-246105
Kolarič Dušan, Rabelčja vas 33,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001206995, izdala UE Ormož.
gnv-245950
Koprivnik Tanja, Vinska Gora 46A,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003008271. gns-246153
Koser Darko, Hočko Pohorje 75/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000715086, reg. št. 44125, izdala UE
Maribor. gnk-246036
Košir Marko, Sončni log 2/a, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2225070, reg. št. 9240, izdala UE Logatec.
gne-245967
Krištofelc Tina, Ulica Molniške čete 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002136716, reg. št. 273956, izdala UE
Ljubljana. gnt-246102
Kuhar Anže, Kokra 60, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1641277, reg. št.
56963, izdala UE Kranj. gnv-245825
Kurečič David, Ob gozdu 51, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002041385. gni-246113
Ločičnik Mateja, Cesta na Fužine 13,
Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002229212, reg. št. 278490, izdala UE
Ljubljana. gno-246082
Lukanc Klavdija, Veliko Širje 84,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001411362, reg. št. 25646. gnm-246184
Mahnić Edham, Bevkova ulica 2,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 228924, izdala UE Črnomelj.
gnr-246154
Marin Zdenka, Zgornja Sorica 14,
Sorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 726915, izdala UE Škofja Loka.
gnf-246041
Marinč Janko, Jakhlova cesta 8,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2212055, reg. št. 20242, izdala UE
Grosuplje. gnk-245936
Markovič Aleš, Velike Češnjice 1/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1514232, izdala UE Grosuplje.
gnz-245921
Marković Boris, Premančan 10, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000101245, izdala UE Koper.
gno-245907
Mencinger Jožef, Ulica bratov Učakar 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001526655, reg. št. 112233, izdala UE
Ljubljana. gnh-246089

Mesarec Barbara, Rimska cesta 4,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001399631, reg. št. 42747, izdala UE
Celje. gnn-246183
Može Aljoša, Jamskla cesta 9, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1728131, reg. št. 10284, izdala UE
Postojna. gne-245942
Mrak Gorazd, Mladinska ulica 5, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003090962, izdala UE Idrija. gnx-245948
Muhič Branko, Zgornje Partinje 54,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001275882. gnp-246060
Murko
Darja,
Zgornja
Pristava
41/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1982533, izdala UE Ptuj. gnf-245966
Murko Matic, Stružnikova pot 22a,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1561123, reg. št. 5556, izdala UE Kranj.
gnj-246162
Novak Maja, Spodnja Besnica, Pod
gozdom 17, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1543055, reg. št. 55280, izdala
UE Kranj. gnz-246021
Novak Peter, Videm 38/a, VidemDobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 2208407, izdala UE Grosuplje.
gni-245938
Novak Roman, Polanškova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001706349, reg. št. 255050, izdala UE
Ljubljana. gni-246088
Ocepek Dimitrij, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002098599, reg. št. 107579, izdala UE
Ljubljana. gnr-246079
Ozebek Angel, Ulica Alojza Rabiča
20, Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 743978, izdala UE Jesenice.
gns-246028
Pavčič
Andrej,
Gabrovčec
16,
Krka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S001773149, reg. št. 28666, izdala UE
Ljubljana. gns-246078
Pavlin Tomaž, Veliki Vrh pri Litiji 24, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH A do 25 kw, št.
S003015193, reg. št. 14982. gng-246140
Perko Samo, Grintovška cesta 44, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1934329, reg. št. 26646, izdala UE
Radovljica. gny-246022
Peterlin Aljaž, Kajuhova ulica 5, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2195033,
izdala UE Sežana. gnv-246025
Petković Siniša, Volaričeva ulica 22,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. A1 BGH,
št. S 3061294, reg. št. 17360, izdala UE
Postojna. gnf-245941
Pirjevec Olga, Gregorčičeva ulica 6,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000502561. gny-246172
Pirnat Jan, Št. Jurij 24, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3020481, reg. št. 279851, izdala UE
Ljubljana. gnm-245934
Podgorelec Lea, Privoz 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003016066, reg. št. 279092, izdala UE
Ljubljana. gnj-246087
Podlunšek Peter, Kolesarska ulica 30,
Tišina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001605026. gnb-246120
Pogačar Špelca, Glavni trg 8, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000545143, reg. št. 193852, izdala UE
Kamnik. gng-246190
Pogorevc Karmen, Prisoje 3, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 001230907, reg. št. 14894, izdala UE
Slovenj Gradec. gnb-245970
Ponjavič Daniel, Vodnikova cesta 17A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001795000, reg. št. 219699, izdala UE
Ljubljana. gnx-246098
Pregelj Mojca, Zaplana 112, Rovte,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2118780, reg. št. 18040, izdala UE
Vrhnika. gnb-246145
Primc Sašo, Peričeva ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001488205, reg. št. 12167, izdala UE
Ljubljana. gnn-246083
Primožič Ivan, Trnje 3, Železniki, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S000379557.
gnw-246174
Prosen Primož, Jakopičeva Ulica 19,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001445149, reg. št. 20379, izdala UE
Kamnik. gnf-246191
Pšak Valentina, Pavlovci 5A, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002157624. gni-246138
Pušič Nastja, Sela pri Dolenjskih toplicah
66, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001507745. gnf-246141
Ribič Rudolf, Pot na Brod 10, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 001576544, reg. št. 4031, izdala UE
Laško. gnh-245964
Ristič Marica, Knezov štradon 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2135908, reg. št. 244406, izdala UE
Ljubljana. gnw-245974
Rode Robert, Simončičeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002026903, reg. št. 168173, izdala UE
Ljubljana. gnl-246085
Rogač Robert, Brezovci 1A, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S000839993. gny-246122
Rozman Irena, Trboje 129, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1437508, reg. št. 45073, izdala UE Kranj.
gnm-246234
Rožič Rudolf, Topolščica 103/c, Topolšica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 121/2006. gny-245872
Sadić Majo, Kolodvorska ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S003042967, reg. št. 125008, izdala UE
Ljubljana. gnm-246084
Senčar Marko, Krka 47, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S002208992. gnm-246109
Slak Marjeta, Dolnji Vrh 6, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S003015548, reg.
št. 11437, izdala UE Litija. gnh-246139
Starešinic Anita, Suhor 12, Suhor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1596038,
izdala UE Ljubljana. gnd-245893
Starkež Sara, Na Lazih 88, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003019451, reg. št. 279239, izdala UE
Ljubljana. gns-246103
Strnad Mirko, Žirovnica 83, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000867651, izdala UE Jesenice.
gnp-246031
Ščurek Primož, Plešivo 44, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003010404. gnp-246181
Špenko Bogdan, Praprotna Polica 1,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S170706, reg. št. 40209, izdala
UE Kranj. gnu-246151
Štampar Ljubo, Ulica Hermana Potočnika
21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

Št.

137-139 / 29. 12. 2006 /

BCGH, št. S002113191, reg. št. 255709,
izdala UE Ljubljana. gnw-246099
Šumer Andreja, Stantetova ulica 2,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002150950, reg. št. 186, izdala UE
Velenje. gnw-245874
Tement Rajko, Goriška ulica 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1740296, reg. št. 14340, izdala UE
Maribor. gni-246038
Trakonja Mirjam, Senik 2A, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001804223. gnr-246179
Trojer Luka, Podbrdo 6A, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001506276, reg. št. 12908, izdala UE
Ljubljana. gng-246090
Tršan Peter, Trstenik 36 A, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH A do 50
km/h, št. S 1908962, reg. št. 27595, izdala
UE Kranj. gnm-245859
Urek Boštjan, Loče 30, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 003005320, reg.
št. 135541, izdala UE Maribor. gnl-246035
Vavpič Dušan, Podgora 35, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001248793, izdala UE Novo mesto.
gnf-245891
Vičar Jožef, Skoke, Uskoška ulica 51,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000067678, reg. št. 2835, izdala UE
Maribor. gnj-246037
Vodnik Dobravc Alojzija, Gabrje 73,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001589696, reg. št. 10037, izdala UE
Ljubljana. gne-246092
Vranjek Branko, Poklukarjeva ulica 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000765544, reg. št. 87236, izdala UE
Ljubljana. gny-246097
Vrtovec Blaž, Vodnikova cesta 130,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1947635, reg. št. 223090, izdala UE
Ljubljana. gnd-246093
Vukojević Miroslav, Podlubnik 153,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001477576. gnx-246173
Zakovšek Branko, Lesično 48, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1276369,
reg. št. 18677, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnv-245850
Zaremba Anton, Pionirska 4 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002233022, reg. št. 275072, izdala UE
Ljubljana. gnv-246075
Zidarič Matjaž, Vodnikova ulica 55,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S002157053. gnj-246112
Ziherl Jurij, Virmaše 106, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000129978, izdala UE Škofja Loka.
gnc-245844
Zimšek Anton, Vrhovo 17, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1663414,
reg. št. 11695. gnk-245965
Zrinski Jasmina, Vaneča 50 A, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000027922. gnz-246121
Žigon Julija, Bevkova ulica 11,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1598719, reg. št. 17917. gnv-246200
Žitnik Nevenka, Tovarniška cesta 8,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1806670, izdala UE Grosuplje.
gno-245932
Žorga Lucija, Livada 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002096124, reg. št. 87984, izdala UE
Ljubljana. gnb-246095
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Žurga Rok, Nad mlini 60, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A1 GH, št.
S 002249006, izdala UE Novo mesto.
gnx-246023

Spričevala preklicujejo
Biber Ajda, Pleteršnikova 32, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Euro šole v Ljubljani,
izdano leta 2005/2006. gnh-246064
Brecl Tadeja, Kovaška cesta 1/b, Vitanje,
spričevalo 1. letnika Umetniške gimnazije
Velenje. gnu-245826
Breznik Urban, Radvinska 4, Maribor,
indeks, št. 42052974, Akademije za llikovno
umetnost in oblikovanje leto izdaje 2005.
gnu-246076
Cvijanovič Sabina, Jakopičeva 24,
Kamnik, spričevalo 4. letnika ŠCRMK, za
poklic trgovski poslovodja, št. 110, izdano
leta 1998. gnp-246231
Čuk Nataša, Ograda 10, Dornberk,
spričevalo o končani OŠ Dornberk, izdano
leta 1992. gnl-245985
Fabijan Rolanda, Ob gozdu 10, Sevnica,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, izdano leta 1981. gnj-245987
Jelušić Stipo, Kotor Varoš, BIH, diplomo
Poklicne gradbene šole. gne-245992
Knafelc Puž Vivijana, Trnovska 14, Ilirska
Bistrica, spričevalo 8. razreda OŠ Dragotina
Ketteja Ilirska Bistrica, št. 297, izdano leta
1979. gnk-245986
Kos Minka, Kidričeva ulica 8, Sežana,
indeks, št. 11290095090, izdala Višja
strokovna šola Postojna. gno-245832
Kurtović Mirsad, Donji Kamengrad, Sanski most, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene šole v Ljubljani. gnc-246044
Likovič Rok, Rakitna 20/a, Preserje,
indeks, št. 04035102, izdala Fakulteta za
upravo v Ljubljani. gnl-245835
Marčič Dejan, Erjavčeva 30, Celje,
spričevalo o opravljeni poklicni maturi št.
125-EKT/2004, za naziv ekonomski tehnik,
izdala Srednja poklicna in strokovan šola
Abitura d.o.o. Celje, izdano leta 2004.
gne-246167
Munih Urška, Žagarjeva 9, Tolmin,
spričevalo o zaključnem izpitu CDI
Univerzum, izdano leta 2001. gnq-246155
Pintarič Anja, Dobruška vas 10, Škocjan,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene in
kemijske šole – kemijski tehnik, izdano leta
2004. gnn-245983
Pirman Drago, Bečaje 2, Cerknica,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Šolski center Ajdovščina Poklicna gradbena
šola, izdano leta 1983. gnb-246070
Prosen Kristian, Valburga 7, Smlednik,
spričevalo 9. razreda OŠ Simona Jenka
Smlednik. gnz-245996
Purg Roman, Goriška 63, Velenje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje,
izdano leta 1997. gny-245997
Rezar Katja, Ježa 79, LjubljanaČrnuče, diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost – komercialni tehnik, izdana leta
1987, na ime Zimšek Katja. gnt-245827
Stjepanović Sandra, Cesta 1. maja 129,
Jesenice, indeks, št. 20050595, Prevna
fakulteta v Ljubljani leto izdaje 2005.
gnk-246061
Suhić Mario, Vavča vas 44, Tišina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Rakičan. gni-245988
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Šabić Asim, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
prometne šole na Ježici, izdano leta 1982.
gny-245972
Šercer Marjana, Rojčeva ulica 21,
Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete
1. stopnja v Ljubljani, Izdana 1977 na ime
Mitar Marjana. gnd-246068
Vidic Janez, Blatnik pri Črnomlju 3c,
Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu SŠ
Crnomelj, izdano leta 1991. gnh-246164
Volčič Saša, Lokev 154, Lokev, spričevalo
1.in 2. letnika Srednje zdravstvene šole
Nova Gorica, izdano leta 1994 in 1995.
gnw-246049

Ostale listine preklicujejo
Babič Davorin, Ulica Slave Klavora 4,
Murska Sobota, 16 delnic CAVT Murska
Sobota, vpisane v delniško knjigo pod št.
2349. gnd-245993
Balažic Danijel, Glavna ulica 102,
Lendava – Lendva, delovno knjižico.
gnt-246152
Baler Irena, Lendavska 37/b, Murska
Sobota, 6 delnic CAVT Murska Sobota,
vpisane pod št. 1016. gnz-245971
Čerpnjak Jože, Mirna ulica 13,
Murska Sobota, 16 delnic CATV Murska
Sobota, vpisane pod zaporedno št. 2389.
gno-246157
Četkovič Aljoša, Ulica bratov Učakar
94, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Šentvid. gnf-246091
Čevljarstvo Kidričevo d.o.o., Kopališka ulica 3, Kidričevo, preklic štampiljke, objavljene
v Ur. L. RS, št. 132/2006. gnc-245994
Fuis Karel, Tišinska 4, Murska Sobota,
16 delnica CATV Murska Sobota, vpisane
pod zaporedno št. 2003. gnl-246160
Guček Bratušek Alenka, Arclin 64, Škofja
Loka, delovno knjižico. gns-245828
Janša Sanja, Preglov trg 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-246047
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Karačič Tjaša, Levstikova 11, Logatec,
dijaško izkaznico, izdala SGGIŠ Ljubljana.
gnl-245860
Kavčič Elena, Poljubin 24/m, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 30013871, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnn-245858
Korotaj Franc, Celovška 195, Ljubljana,
delovno knjižico. gnx-245873
Kunšič Nina, Spodnje Gorje 234, Zgornje
Gorje, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
klasična gimnazija. gnb-245995
Kvasič Kristjan, Garibandijeva 4, Koper
– Capodistria, dovolilnice št. 15817.
gni-246163
Lah Vera, Štorje 44a, Sežana, delovne
knjižice, izdane na ime Može Vera.
gnp-246156
Likovič Rok, Rakitna 20/a, Preserje,
študentsko izkaznico, št. 04035102, izdala
Fakulteta za upravo v Ljubljani. gnk-245836
Lulik Karel, Gornji Petrovci 13, Petrovci,
delovno knjižico, ser. št. 0251533, izdala UE
Murska Sobota. gno-245982
Meznarič Matej, Vodranci 39, Kog,
delovno knjižico. gng-246165
Olup Matjaž Zvone, Mokrška ulica 20,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-246045
Pernuš Gregor, Čirče 37a, Kranj, delovno
knjižico. gnm-246159
Poglajen Črt, Ulica 28. maja 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-246074
Potež Ivan, Ljubljanska 27/a, Maribor,
vpisni list za čoln, št. 26251-0014372005,
PI -3170. gnh-245889
Premru Matic, Kogejeva ulica 8,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19404503, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnq-246030
Pušenjak Mira, Lendavska ul. 19,
Murska Sobota, 4. delnice CAVT Murska
Sobota, vpisane v delniško knjigo, št. 861.
gnh-245989
Racman Amelia, Brezina 19a, Brežice,
delovno knjižico. gnl-246235
Recek Jurij, Sončna ulica 2, Murska
Sobota, 4 delnice CAVT Murska Sobota,

vpisane v delniško knjigo pod zaporedno
številko 1112. gng-245990
Ružički Kazimir, Stantetova 14, Velenje,
delnice KRS Velenje, št. 024943, 024944,
024943 in 024944. gnf-245991
Sevšek Marija, Videm 49, VidemDobrepolje, študentsko izkaznico, št.
41040028, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnx-245973
Snoj Aleksander, Pot sodarjev 14,
Ljubljana Šmartno, delovno knjižico.
gnp-245981
Šabotić Merdal, Steletova 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-246050
Šupukovič Amir, Svetinova 15, Jesenice,
delovno knjižico. gno-246232
Švagelj
Tone,
Motvarjevci
83,
Prosenjakovci – Partosfalva, 16 delnic CATV
Murska Sobota, vpisane pod zaporedno št.
1445. gnn-246158
Užmah Velko s.p., Spodnja Rečica 87,
Laško, izvod licence skupnosti za vozilo
z reg. št. CE 34-35P, vezano na licenco
št. 001969 veljavno do 18. 11. 2007.
gnp-245831
Varl Tjaša, Ulica I. grupe odredov 12,
Bled, dijaško izkaznico, izdala EGSŠ
Radovljica. gnk-246161
Vestič Zagoričnik Liza, Pot na polje 38,
Tržič, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jožeta Plečnika v Ljubljani. gne-245892
Vogrinčič Irena, Podgrajska cesta
9/b, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20990283, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gni-245838
Vončina Andreja, Glinškova ploščad
18, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-2696/03, ser. št.
13054/03. gnx-246048
Zabovnik Simon, Goriče 33/d, Kranj,
delovno knjižico. gnm-245984
Zajc Marjetka, Bevke 111, Vrhnika,
delovno knjižico. gnj-245837
Žvokelj Igor, Polje, cesta XXXVIII/6,
Ljubljana, licenco za pšilota prosoletečega
pilota, št. 0097/3615, izdala Ministrstvo za
promet. gnm-245834
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OBVESTILO
V skladu z Zakonom o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno bese
dilo) in Uredbo o objavljanju v Uradnem listu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 109/05) bo Uradni list RS
– Razglasni del od 1. januarja 2007 izhajal le v elektronski izdaji. Kot doslej bo dostopen brezplačno na spletnem
naslovu: www.uradni-list.si.
Uredništvo

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike
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