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Leto XVII

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)

Javni razpisi
Blago
Št. 106/07

Ob-4264/07
Podaljšanje rokov

V javnem naročilu za nakup toaletne
konfekcije, št. objave v: Glasilo EU 2006/S
240-256718 z dne 16. 12. 2006 in Ur. l. RS,
št. 136 z dne 22. 12. 2006, Ob-35954/06
se spremenijo navedbe pod točkami objave
kot sledi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 28. 2. 2007 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 2. 2007 do 10. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 2.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje Zaloška cesta 14,
Ljubljana.
Za listine iz točke 3, 4 in 5 obrazca 01, ki
so vezane na rok izstavitve velja, da bodo
le-te veljavne, kolikor bi bile veljavne na dan
14. 2. 2007.
Bančna garancija za resnost ponudbe pa
mora veljati najmanj do vključno 11. septembra 2007.
Klinični center Ljubljana

Gradnje
Št. 22804/18/07

Ob-4217/07

Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Rudnik Žirovski vrh d.o.o., Todraž 1, SI-4224 Gorenja vas, Slovenija, je
na podlagi 76. člena ZJN-1-UPB-1 sprejel
odločitev o zavrnitvi vseh ponudb prispelih za javno naročilo “Opustitev obratovanja
odlagališč hidrometalurške in rudniške jalovine s trajnim zavarovanjem okolja pred
posledicami odlaganja, 2. sklop: odlagališče

hidrometalurške jalovine Boršt”, po javnem
razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 92 z dne 26. 9. 2003, omejeni postopek. Naročnik je ugotovil, da so ponudbe
nesprejemljive, saj presegajo tako ocenjeno vrednost javnega naročila kot tudi višino
zagotovljenih sredstev plačnika.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
13. 2. 2007.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
Št. 22804/18/07

Ob-4218/07

Notice on rejection of all tenders
The Contracting Authority, Rudnik
Žirovski vrh d.o.o., Todraž 1, SI-4224 Gorenja vas, on the basis of article 76 of Public
Procurement Act, came to a decision on
rejection of all tenders received for public
procurement “The abandonment of the operation of the waste piles of hydro-metallurgical and mine tailings including the permanent protection of the environment from
the consequences of the waste deposition,
Lot 2: Boršt waste pile”, announced in the
Official Journal of the Republic of Slovenia
No. 92/2003, dating 26 September 2003,
restricted procedure. The Contracting Authority established that all the tenders are
unsuitable, since they exceed the estimated
value of the contract, as well as financial
resources of the payer.
Date of dispatch of this notice: 13. 2.
2007.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
Št. 92/07

Ob-4231/07

Obvestilo o zavrnitvi ponudb
V javnem razpisu za oddajo naročila Dozidava in adaptacija zgradbe SNG Opera in
balet Ljubljana – I. faza: Rušitve, gradbena
jama, podbetoniranje odrskega stolpa, varovanje gradbene jame, (obvestilo o naročilu je bilo objavljeno v Ur. l. RS, št. 112 z
dne 3. 11. 2006, Ob-30330/06 in UL EU, št.
2006/S 206-219220, dne 27. 10. 2006, popravek v Ur. l. RS, št. 5 z dne 19. 1. 2007,
Ob-298/07) je naročnik prejel samo nepravilne in nesprejemljive ponudbe in zato ni
izbral najugodnejšega ponudnika.
Ministrstvo za kulturo

Št. 5-2006/07

Ob-4768/07

Podaljšanje roka
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15,
2000 Maribor je v Uradnem listu RS, št.
135-136 z dne 22. 12. 2006, Ob-35998/06
objavila javni razpis za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za »Novogradnja in rekonstrukcija objektov na lokaciji
Pohorski dvor za zagotovitev prostorskih
potreb Fakultete za kmetijstvo UM« in v
Uradnem listu RS, št. 5 z dne 19. 1. 2007,
v skladu s petim odstavkom 25. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1; Ur.
l. RS, št. 36/04) objavila podaljšanje roka
za oddajo in odpiranje ponudb. V skladu
s 5. odstavkom 25. člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1-UPB1; Ur. l. RS, št. 36/04)
objavljamo spremembo roka odpiranja ponudb in sicer se zadnja objava spremeni na
naslednji način:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
22. 2. 2007 do 10. ure, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor – vložišče.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 22. 2. 2007 ob 12. uri; Univerza
v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
– sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2007.
Univerza v Mariboru

Storitve
Št. 402-00-3/2004

Ob-4744/07

Razveljavitev
Naročnik Ministrstvo za okolje in pro
stor, Dunajska 48, Ljubljana, je na podlagi
prvega odstavka 16. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l.
RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05
in 78/06) sprejelo odločitev o razveljavitvi
postopka oddaje javnega naročila “Izdelava projektno investicijske dokumentacije
za investicijski projekt: Ureditev celovite
oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja”, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 28. 7.
2006, Ob-21630/06. Naročnik je ugotovil,
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da sta obe ponudbi nepravilni, saj ne izpolnjujeta v celoti vseh zahtev iz razpisne
dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 430-4536/2006-01
Ob-4216/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših občanov Ilirska Bistrica, kontaktna
oseba: Šlenc Zver Marija, Kidričeva 15, 6250
Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. 05/71-41-244,
faks 05/71-42-029.
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: zamenjava talnih oblog: št.
430-4536/2006-01.
II.5) Kratek opis: zamenjava talnih PVC
oblog.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: ne.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. čas garancije na obrabo materiala,
2. čas garancije na izvedbo/delo,
3. ekonomičnost vzdrževanja,
4. skupna ponujena cena,
5. estetska primernost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-4536/2006-01: Baloh
International d.o.o., kontaktna oseba: Špec
Blaž, Brodišče 12, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/56-34-750, faks 01/56-34-759, elektronska pošta: info@baloh.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
127.220 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-4536/2006-01.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 132 z dne 15. 12. 2006,
Ob-35154/06.
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: 13. 2. 2007.
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Št. 38/07
Ob-4253/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: Breda P. Borovnik, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-358, faks 02/22-01-359, elektronska pošta: Breda.petrovic@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 41602-00015/2006.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega in
potrošnega materiala za potrebe Mestne
uprave Mestne občine Maribor, krajevnih
skupnosti in mestnih četrti v letu 2007
in 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-1438/06: Extra Lux,
d.o.o., Središka ulica 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 979.211 SIT oziroma
4.086,1750 SIT mesečno.
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. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2007.
Mestna občina Maribor
Št. 12/07
Ob-4258/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Tezno, kontaktna
oseba: Antonija Žumbar, Panonska 41, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/460-26-16, faks
02/460-26-14, elektronska pošta: antonija.zumbar@dso-tezno.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-1/20063.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava blaga za prehrano (sklop 01 – kruh in pekovsko
pecivo, sklop 02 – mlevski izdelki in testenine
– se ponovi, sklop 03 – mleko in mlečni izdelki, sklop 04 – jajca in jajčni melanž, sklop
05 – sveža sadje in zelenjava, sklop 06 – zamrznjeni pekovski izdelki – se ponovi, sklop
07 – sveže meso in mesni izdelki brez perutninskega mesa, sklop 08 – sveže perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa,
sklop 09 – splošno prehrambeno blago – se
ponovi, sklop 10 – zamrznjene ribe in morski
sadeži – se ponovi, sklop 11 – zamrznjeno
sadje in zelenjava – se ponovi).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,086.463,02 EUR, 50,000.000 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. sklop 01 – kruh in pekovsko
pecivo: PPS-Pekarne Ptuj, Rogozniška cesta
2, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25.577,20
EUR, 6,129.321,13 SIT, najnižja ponudba:
25.577,20 EUR, 6,129.321,13 SIT, najvišja
ponudba: 26.692,29 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 02 – mlevski izdelki
in testenine – se ponovi.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 03 – mleko in mlečni
izdelki: Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
ulica 10, 9000 Murska Sobota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 35.871,99
EUR, 8,596.362,78 SIT, najnižja ponudba:
35.871,99 EUR, 8,596.362,78 SIT, najvišja
ponudba: 38.466,34 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 04 – jajca in jajčni
melanž: Jata Emona d.d., Agrokombinatska
84, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.045,15 EUR,
490.098,80 SIT, najnižja ponudba: 2.045,15
EUR, 490.098,80 SIT, najvišja ponudba:
2.562,64 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 05 – sveže sadje in
zelenjava: PAF export-import, Industrijska ulica 20, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20.048,55
EUR, 4,804.434,25 SIT, najnižja ponudba:
20.048,55 EUR, 4,804.434,25 SIT, najvišja
ponudba: 27.118,43 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 06 – zamrznjeni pekovski izdelki – se ponovi.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 07 – sveže meso
in mesni izdelki brez perutninskega mesa:
Mesarstvo in proizvodnja, trgovina in storitve, Kristjan Nikl s.p., Betnavska cesta 122,
Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 51.415,71 EUR,
12,321.260,74 SIT, najnižja ponudba:
51.415,71 EUR, 12,321.260,74 SIT, najvišja
ponudba: 55.184,95 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. sklop 08 – peruninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa: Perutnina Ptuj,
Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14.725,26
EUR, 3,582.761,88 SIT, najnižja ponudba
14.725,26 EUR, 3,582.761,88 SIT, najvišja
ponudba: 14.575,47 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 09 – splošno prehrambeno blago – se ponovi.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 10 – zamrznjene ribe
in morski sadeži – se ponovi.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 11 – zamrznjeno
sadje in zelenjava – se ponovi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 105 z dne 24. 11.
2006, Ob-33131/06.
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: 13. 2. 2007.
Dom starejših občanov Tezno
Ob-4260/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-050/2006-3L-POG/B.
II.5) Kratek opis: nabava električne
energije za potrebe RTV Slovenija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
2,003.004,51 EUR (480,000.000 SIT) za
leto 2007.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-050/2006-3L-POG/B:
Elektro Primorska d.d., kontaktna oseba:
Mateja Filiputti, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-42, faks
05/339-67-31.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-050/2006-3LPOG/B.
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; Ur. l. RS, št. 59-60 z dne 9. 6. 2006,
Ob-16492/06.
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: 13. 2. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-4263/07
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:
22.14.22.10.-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 049/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup občasno stalnih in prenosnih digitalnih mikrovalovnih
zvez za prenos televizijskih signalov s
kontribucijsko kvaliteto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– po razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 049/2006-E-ODP/B:
TSE d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Kovše,
Tržaška cesta 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-54-00, faks 01/423-71-90.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 049/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006,
Ob-29181/06.
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: 26. 1. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-4390/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, kontaktna oseba: Vladimir Mavri, Dijaška 12b,
5220 Tolmin, Slovenija, tel. 05/380-12-00,
faks 05/380-12-18.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
šolske prehrane v Osnovni šoli Franceta
Bevka Tolmin za obdobje od oddaje javnega naročila do 31. decembra 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 191.954,60 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 87 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– kvaliteta do 4 točke,
– plačilni rok do 3 točke,
– lastna proizvodnja do 0,5 točke,
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– odzivni čas za nujne dobave do
0,5 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 – 1. sklop: meso
in mesni izdelki: MIP maloprodaja d.o.o.,
kontaktna oseba: Vinko Krivec, Panovška
cesta 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/330-41-00, faks 05/302-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 53.501,14 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. – 2. sklop: perutnina in
perutninski izdelki: MIP maloprodaja d.o.o.,
kontaktna oseba: Vinko Krivec, Panovška
cesta 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/330-41-00, faks 05/302-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 16.328,19
EUR, najvišja ponudba: 19.284,29 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – 2. sklop: perutnina in
perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Mladen Mirič, Potrčeva 10,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-01-00, faks
02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 16.328,19
EUR, najvišja ponudba: 19.284,29 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. – 3. sklop: ribe: Ledo
d.o.o., kontaktna oseba: Majda Rogelja, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.509,68 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5 – 3. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00,
faks 01/588-18-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 229,86
EUR, najvišja ponudba: 24.344,69 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 – 3. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., kontaktna oseba: Srečko Petrič, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-13-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 229,86
EUR, najvišja ponudba: 24.344,69 EUR.
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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. 7 – 5. sklop: kruh, pekovski
in slaščičarski izdelki: Don Don d.o.o. Metlika, kontaktna oseba: Alenka Zavrl Mozetič,
Trdinova pot 2A, 8330 Metlika, Slovenija,
tel. 04/270-22-10, faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 41.263,64
EUR, najvišja ponudba: 76.899,99 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Mlinotest d.d.,
kontaktna oseba: Patricija Samec, Tovarniška ulica 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/364-46-35, faks 05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 16.328,19
EUR, najvišja ponudba: 19.284,29 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 – 6. sklop: žita in mlevski
izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba: Patricija Samec, Tovarniška ulica 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-46-35, faks
05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1.042,52
EUR, najvišja ponudba: 5.690,68 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10 – 6. sklop: žita in
mlevski izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1.042,52
EUR, najvišja ponudba: 5.690,68 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11 – 6. sklop: žita
in mlevski izdelki: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1.042,52
EUR, najvišja ponudba: 5.690,68 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 12 – 7. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32.286,60 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13 – 8. sklop: konzervirani izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 10.485,50
EUR, najvišja ponudba: 66.654,19 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14 – 8. sklop: konzervirani
izdelki: Fam-Impex d.o.o., kontaktna oseba:
Alma Ferjančič, Vipavska cesta 144, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/333-31-36,
faks 05/333-31-38.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 10.485,50
EUR, najvišja ponudba: 66.654,19 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne .
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15 – 9. sklop: zamrznjena živila: Ledo d.o.o., kontaktna oseba:
Maja Rogelja, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana
- Črnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks
01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10.196,07 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16 – 10. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: ERA-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 49,59
EUR, najvišja ponudba: 43.240,44 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17 – 10. sklop: sokovi,
sirupi, ostale pijače: Opoj sokovi d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Suhadole 49A,
1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/724-03-00,
faks 01/724-03-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 49,59
EUR, najvišja ponudba: 43.240,44 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18 – 10. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: Fructal d.o.o., kontaktna

oseba: Melita Dolenc, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-13-04, faks
05/369-13-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 49,59 EUR,
najvišja ponudba: 43.240,44 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 19 – 11. sklop: ostala živila: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2.804,21
EUR, najvišja ponudba: 38.177,34 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 20 – 11. sklop: ostala živila:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.804,21
EUR, najvišja ponudba: 38.177,34 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 21 – 11. sklop: ostala živila: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2.804,21
EUR, najvišja ponudba: 38.177,24 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 13/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 108 /06-29471/06 z dne 20. 10.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2007.
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
Ob-4391/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: VVZ
Ilke Devetak Bignami Tolmin, kontaktna oseba: Majda Maglica, Prekomorskih brigad 1,
5220 Tolmin, Slovenija, tel. 05/388-10-14,
faks 05/388-10-14.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
prehrane v VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin za obdobje od oddaje javnega naročila do 31. decembra 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200.300,45 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 87 točk,
– plačilni rok do 3 točke,
– fiksnost cen do 5 točk,
– lastna proizvodnja do 0,5 točke,
– kvaliteta do 4 točke,
– odzivni čas za nujne dobave do 0,5
točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 – 1. sklop: meso
in mesni izdelki: MIP maloprodaja d.o.o.,
kontaktna oseba: Vinko Krivec, Panovška
cesta 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/330-41-00, faks 05/302-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42.312,38 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. – 2. sklop: perutnina in
perutninski izdelki: MIP maloprodaja d.o.o.,
kontaktna oseba: Vinko Krivec, Panovška
cesta 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/330-41-00, faks 05/302-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 15.732,79
EUR, najvišja ponudba: 18.515,53 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – 2. sklop: perutnina in
perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Mladen Mirič, Potrčeva 10,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-01-00, faks
02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 15.732,79
EUR, najvišja ponudba: 18.515,53 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. – 3. sklop: ribe: Ledo
d.o.o., kontaktna oseba: Majda Rogelja, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.923,64 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5 – 3. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63,

1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00,
faks 01/588-18-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 281,67
EUR, najvišja ponudba: 16.389,50 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 – 3. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., kontaktna oseba: Srečko Petrič, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-13-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 281,67
EUR, najvišja ponudba: 16.389,50 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7 – 5. sklop: kruh, pekovski
in slaščičarski izdelki: Don Don d.o.o. Metlika, kontaktna oseba: Alenka Zavrl Mozetič,
Trdinova pot 2A, 8330 Metlika, Slovenija,
tel. 04/270-22-10, faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 8.609,80
EUR, najvišja ponudba: 27.886,30 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Mlinotest d.d.,
kontaktna oseba: Patricija Samec, Tovarniška ulica 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/364-46-35, faks 05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 8.609,80
EUR, najvišja ponudba: 27.886,30 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 – 6. sklop: žita in mlevski
izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba: Patricija Samec, Tovarniška ulica 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-46-35, faks
05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3.882,98
EUR, najvišja ponudba: 21.520,91 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10 – 6. sklop: žita in
mlevski izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3.882,98
EUR, najvišja ponudba: 21.520,91 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11 – 7. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28.814,47 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12 – 8. sklop: konzervirani izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 363,04
EUR, najvišja ponudba: 9.007,49 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13 – 8. sklop: konzervirani
izdelki: FAM-IMPEX d.o.o., kontaktna oseba:
Alma Ferjančič, Vipavska cesta 144, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/333-31-36,
faks 05/333-31-38.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 363,04
EUR, najvišja ponudba: 9.007,49 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 14 – 8. sklop: konzervirani izdelki: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 363,04
EUR, najvišja ponudba: 9.007,49 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15 – 9. sklop: zamrznjena
živila: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Maja
Rogelja, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks
01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8.960,57 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16 – 10. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72,
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3.258,98
EUR, najvišja ponudba: 5.524,78 EUR.
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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. 17 – 10. sklop: sokovi,
sirupi, ostale pijače: Opoj sokovi d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Suhadole 49 A,
1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/724-03-00,
faks 01/724-03-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3.258,98
EUR, najvišja ponudba: 5.524,78 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 18 – 11. sklop: ostala živila: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 17.074,83
EUR, najvišja ponudba: 31.306,94 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 19 – 11. sklop: ostala živila:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 17.074,83
EUR, najvišja ponudba: 31.306,94 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 20 – 11. sklop: ostala živila: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 17.074,83
EUR, najvišja ponudba: 31.306,94 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 13/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 108/06-29472/06 z dne 20. 10.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2007.
VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
Ob-4410/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojnovarstveni zavod Tržič, kontaktna
oseba: Suzana Smolej, Cesta Ste Marie

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
aux Mines 28, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/597-16-00, faks 04/597-16-09, elektronska pošta: tajnistvo.vvztrzic@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenih artiklov po posameznih
sklopih za potrebe kuhinje:
1. kruh in pekovski izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. sveža zelenjava, sadje in suho sadje,
5. konzervirana zelenjava in sadje,
6. zamrznjene in konzervirane ribe,
7. jajca,
8. moka, žita in mlevski izdelki,
9. testenine, zakuhe,
10. zamrznjeni program,
11. zamrznjena zelenjava, sadje,
12. sladoled,
13. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT za eno leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 90 točk
– boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: kruh in pekovski izdelki:
Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8, 4248
Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,804.781,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: meso in mesni
izdelki: »MIR« Mesna industrija Radgona,
d.d., Ljutomerska cesta 28a, 9250 Gornja
Radgona.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 6,323.750
SIT, najvišja ponudba: 6,982.580 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2,562.574
SIT, najvišja ponudba: 2,648.432,47 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: sveža zelenjava, sadje
in suho sadje: Sipic, d.o.o., Koprska ul. 94,
1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,164.352,58
SIT, najvišja ponudba: 4,049.654 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: konzervirana zelenjava,
sadje: Pik As, Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 742.418
SIT, najvišja ponudba: 961.572,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: zamrznjene in konzervirane ribe: Kvibo, d.o.o. Predilniška cesta
16, 4290 Tržič.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 785.945
SIT, najvišja ponudba: 891.165 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: jajca: Sipic, d.o.o., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 218.000
SIT, najvišja ponudba: 226.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: moka, žita in mlevski izdelki: ERA-SV, d.o.o., Prešernova 10, 3320
Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 577.595
SIT, najvišja ponudba: 583.274,58 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: testenine, zakuhe: Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 564.558
SIT, najvišja ponudba: 611.150 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: zamrznjen program:
Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 791.365
SIT, najvišja ponudba: 1,055.530 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: zamrznjena zelenjava,
sadje: Pik As, Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vala (brez DDV): najnižja ponudba: 197.206
SIT, najvišja ponudba: 524.786,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: sladoled: Ledo, d.o.o.,
Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 79.580
SIT, najvišja ponudba: 112.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: ostalo prehrambeno
blago: ERA-SV, d.o.o., Prešernova 10, 3320
Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3,096.014
SIT, najvišja ponudba: 3,107.986,06 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2007.
Vzgojnovarstveni zavod Tržič
Št. 430-491/2006-16
Ob-4561/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Sonja
Jekovec,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34224000-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 325/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: samonakladalna nadgradnja palfinger – vzdrževanje, servisiranje ter nabava nadomestnih delov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 14,000.000 SIT oziroma ca.
58.420,97 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: skladen s 3.
točko prvega odstavka 20. člena Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04).
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo 325/2006 – PSP:
Dumida d.o.o., kontaktna oseba: Gvido
Bauman, Spodnje Dobrenje 42a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/65-44-725, faks
02/65-44-700.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48.684,14 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-491/2006-16.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2007.
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: 14. 2. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-4571/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B-013.
II.5) Kratek opis: reševalno vozilo za
nenujne prevoze ZD Jesenic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 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. B-013: Medicop medicinska oprema d.o.o., kontaktna oseba: Aleksander Podlunšek, Obrtna ulica 43, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/531-12-03,
faks 02/531-17-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,758.514,57 SIT
(61.586,19 €).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 132/2006, Ob-35048/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2007.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-4603/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
10.11.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: premog.
II.5) Kratek opis: premog rjavi – orehovec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
16,855.786,66 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. 44-DeS/06: Bioles
Horizont d.o.o., Vodovodna ulica 30C, 2000
Maribor.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,593.393,30 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 112 z dne 3. 11.
2006, Ob-30509/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-4605/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 22.20.00.00-2, dopolnilni besednjak:
MO34.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: strokovna literatura – dobava tuje periodike.
II.5) Kratek opis: strokovna literatura s
področja medicine.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: (brez
DDV): 31,000.000 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. 36-DeS/06: Mladinska
knjiga trgovina d.d., Slovenska cesta 29,
1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 127.788,01 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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; Uradni list RS, št. 106 z dne 13. 10.
2006, Ob-28367/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-4606/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.30.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
– sklop 11 – zelenjava sveža in naravno kisana,
– sklop 13 – sadje domače,
– sklop 14 – agrumi, tropsko, lupinasto, suho in ostalo sadje.
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. V30-51/07 – sklop 11, 13
in 14: Pitus d.o.o., Ob Dravi 2a, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17.832,43 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 80-90 z dne 13. 8.
2004, Ob-21787/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-4608/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.30.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
– sklop 11 – zelenjava sveža in naravno kisana,
– sklop 13 – sadje domače,
– sklop 14 – agrumi, tropsko, lupinasto, suho in ostalo sadje.
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. V31-51/07 – sklop 11, 13
in 14: Pitus d.o.o., Ob Dravi 2a, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19.294,50 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 80-90 z dne 13. 8.
2004, Ob-21787/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-4609/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http://www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 20/06.
II.5) Kratek opis: računska računalniška gruča.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,970.000 SIT oziroma 83.333.33
EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
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IV.2) Merila za oddajo: tehnične zahteve.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 20/06: Normacom d.o.o.,
Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/256-18-90, faks 01/256-18-91, elektronska pošta: lkb.si@lkb.at.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,970.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 20/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2007.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-4719/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Vodmat, kontaktna oseba:
Zdenka Pucelj, Potrčeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-38-50, faks
01/520-38-58.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
šolske prehrane v OŠ Vodmat za obdobje
od oddaje javnega naročila do 31. decembra 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70.939,74 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 87 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– kvaliteta do 4 točke,
– plačilni rok do 3 točke,
– lastna proizvodnja do 0,5 točke,
– odzivni čas za nujne dobave do 0,5
točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – 1. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92,
3301 Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00,
faks 03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.134,25
EUR, najvišja ponudba 22.977,61 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. – 1. sklop: mleko in

mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00,
faks 01/588-18-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.134,25
EUR, najvišja ponudba 22.977,61 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – 1. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Agorind Vipava 1894 Vipava
d.d., kontaktna oseba: Estera Furlan, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-13-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.134,25
EUR, najvišja ponudba 22.977,61 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. – 2. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: DON DON d.o.o.
Metlika, kontaktna oseba: Metka Ušeničnik,
Trdinova pot 2A, 8330 Metlika, Slovenija,
tel. 04/270-22-10, faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13.531,25
EUR, najvišja ponudba 27.105,09 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5 – 2. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/360-15-50, faks 01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13.531,25
EUR, najvišja ponudba 27.105,09 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6 – 2. sklop: kruh,
pekovski in slaščičarski izdelki: Žito d.d.,
kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-62-23, faks 01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13.531,25
EUR, najvišja ponudba 27.105,09 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7 – 3. sklop: sveže sadje:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.977,13 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8 – 4. sklop: sokovi in sirupi: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.153,91
EUR, najvišja ponudba 9.955,77 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 – 4. sklop: sokovi in
sirupi: Opoj sokovi d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Suhadole 49A, 1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/724-03-00, faks
01/724-03-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.153,91
EUR, najvišja ponudba 9.955,77 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10 – 5. sklop: ostala živila: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.895,30
EUR, najvišja ponudba 11.816,72 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 – 5. sklop: ostala živila:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.895,30
EUR, najvišja ponudba 11.816,72 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12 – 5. sklop: ostala živila:
Impuls d.o.o., Domžale, kontaktna oseba:
Teja Božič, Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks 01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.895,30
EUR, najvišja ponudba 11.816,72 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 809/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 123 z dne 1. 12.
2006, Ob-33719/06.
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: 17. 2. 2007.
Osnovna šola Vodmat
Ob-4720/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ 8 Talcev Logatec/OŠ Tabor
Logatec, kontaktni osebi: Metka Rupnik/mag. Marinka Dodič, Notranjska cesta
3/Tržaška cesta 150, 1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/754-13-09/754-12-42, faks
01/754-12-37/754-12-42.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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:
30.19.27.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava pisarniškega materiala.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
pisarniškega materiala za potrebe OŠ 8
talcev Logatec in OŠ Tabor Logatec v
letih 2007–2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 74.278,08 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 90 točk,
– fiksnost cen do 6 točk,
– plačilni rok do 4 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: DZS, založništvo
in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter
Petkovšek, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47, faks
01/586-71-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 15.574,08
EUR, najvišja ponudba 24.845,16 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Extra Lux d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Karmen Jazbec,
Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/585-46-00, faks 01/544-54-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 15.574,08
EUR, najvišja ponudba 24.845,16 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 025-1/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 132-35117/06 z dne 15. 12. 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: 17. 2. 2006.
OŠ 8 Talcev Logatec/
OŠ Tabor Logatec
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Gradnje
Št. 110/07
Ob-4428/07
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 00386/1/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.22.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prenova črpalnega postrojenja – hidroforna postaja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 208.646,303 EUR.
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. 18/06: prenova črpalnega
postrojenja – hidroforna postaja: Genera,
celostne tehnične rešitve d.o.o., kontaktna
oseba: mag. Andrej Osana, Podmilščakova
ulica 18, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 86.896,35 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.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; št. 557/06, Ob-25031/06 z dne
8. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 109/07
Ob-4429/07
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 00386/1/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.31.72.00-4, dodatni predmeti:
45.31.53.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: adaptacija TP in prenova
dela na Ginekološki kliniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 173.176,431 EUR.
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. 56/06: adaptacija TP in
prenova dela na Ginekološki kliniki: Prinsis
d.o.o., kontaktna oseba: Marino Peruško,
Preske 15, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 154.754,65 EUR.
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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:
5. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Št. 654/06, Ob-28395/06 z dne
13. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 116/07
Ob-4591/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.2151.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zamenjava bolniškega dvigala v »stari porodnišnici«.
II.5) Kratek opis: zamenjava bolniškega
dvigala v »stari porodnišnici«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 62/06 – zamenjava
bolniškega dvigala v »stari porodnišnici«:
Uninvest, d.o.o., Ferrarska 14, 6000 Koper,
Slovenija, faks 05/66-35-410.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 117-118 z dne 17. 11.
2006, Ob-32063/06.
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: 16. 2. 2007.
Klinični center Ljubljana

Storitve
Št. 430-96/2006-40
Ob-4232/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS Upravna enota Ljubljana, kontaktna
oseba: Blanka Markoja, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-30-00, faks 01/306-31-02, elektronska pošta: Blanka.markoja@gov.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1a.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-96/2006.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov in drugih površin z dobavo
sanitarnega potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT (100.150,22 EUR).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-96/2006: Dom Sistemi d.o.o., kontaktna oseba: Toni Volčič,
Savska Loka 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/201-04-17, faks 04/201-04-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,597.707,40 SIT
(65.088,10 EUR).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-96/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 110-111 z dne 27. 10.
2006, Ob-29609/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2007.
Upravna enota Ljubljana
Št6. 430-616/2006-14
Ob-4240/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Sonja
Jekovec,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve B 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90122131-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 382/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: uničevanje vadbenih
sredstev in artificij.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): 45,833.333,33 SIT oziroma
191.259,11 EUR.
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. 382/2006-ODP: IZOP
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Molek, Topniška 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/437-94-72, faks 01/437-94-73, elektronska pošta: izop@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): skupna vrednost pogodbe
45,833.333,33 SIT oziroma 191.259,11 EUR
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-616/2006-14.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 117-118 z dne 17. 11.
2006, Ob-32254/06.
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: 13. 2. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 53/06
Ob-4261/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kontaktna oseba: vodja službe za javna naročila in nabavo 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@zdmb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN2-S/06.
II.5) Kratek opis: citološke preiskave v
ginekologiji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT oziroma 70.939,74
EUR.
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. JN2-S/06: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Helena Gutnik, dr. med. spec. citopatolog, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/543-71-03, faks 01/543-71-04, elektronska pošta: Helena.gutnik@mf.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,031.150 SIT oziroma
58.550,95 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN2-S/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76-77 z dne 21. 7.
2006, Ob-20998/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2007.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-4405/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12, elektronska pošta: chc@zdlj.si, internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 25.
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Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-15/2006.
II.5) Kratek opis: citološke preiskave v
ginekologiji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT oziroma 187.781,67
EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-15/2006: Univerza v
Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna
oseba: Helena Gutnik, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/543-71-03,
faks 01/543-71-04, elektronska pošta: helena.gutnik@mf.uni-lj.si, internetni naslov:
www.mf.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 172.022,47 EUR
oziroma 41,223.467,71 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-15/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 108/06, Ob-29470/06 z dne
20. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Grugi podatki: naročnik je naročilo
po odprtem postopku nadaljeval po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 430-6/2007-35
Ob-4556/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Jože Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-81-64, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.10.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 453/2005-40 –
II. faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskarske storitve –
tisk plakatov.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 453/2005-40 – II.
faza OMP: Present d.o.o., kontaktna oseba: Franc Tori, Dolenjska cesta 43, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 041/750-800, faks
01/427-22-80, elektronska pošta: info@tiskpresent.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.200 EUR; najnižja ponudba 1.200 EUR, najvišja ponudba
2.352 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-6/2007-36
Ob-4558/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Jože
Mokorel, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25,
faks 01/431-81-64, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.10.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 453/2005-41 –
II. faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskarske storitve –
tisk vabil.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 453/2005-41 – II.
faza OMP: Present d.o.o., kontaktna oseba: Franc Tori, Dolenjska cesta 43, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 041/750-800, faks
01/427-22-80, elektronska pošta: info@tiskpresent.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 154,80 EUR; najnižja ponudba 154,80 EUR, najvišja ponudba
750,60 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-6/2007-37
Ob-4559/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS
Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba:
Jože Mokorel, Vojkova cesta 55, 1000 Ljublja-

Št.

16 / 23. 2. 2007 /

Stran

1121

na, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25,
faks 01/431-81-64, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.10.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 453/2005-42 –
II. faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskarske storitve –
tisk potrdil ICZR.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 453/2005-42 – II.
faza OMP: Littera Picta d.o.o., kontaktna
oseba: Jernej Pleško, Rožna dolina cesta
IV./32-34, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/362-52-00, faks 01/362-52-22, elektronska pošta: info@tiskarna.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 144 EUR; najnižja ponudba 144 EUR, najvišja ponudba
249,60 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 98/07
Ob-4572/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
kontaktna oseba: Milena Trdan, Dunajska
cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/43-41-125, faks 01/43-61-228, elektronska pošta: Milena.trdan@gov.si, internetni
naslov: www.skzg.gov.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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-2-06.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje kmetijskih zemljišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,211.850,80 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. 1-2-06/1.1: Puh d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-75-200,
faks 01/25-10-030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,189.000 SIT; najnižja
ponudba 3,189.000 SIT, najvišja ponudba
3,333.400 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1-2-06/1.2: Storitve
s težko gradbeno mehanizacijo, Darko Kovšca s.p., kontaktna oseba: Darko Kovšca,
Otlica 55a, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
041/488-772, faks 05/364-96-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,935.000 SIT; najnižja
ponudba 5,935.000 SIT, najvišja ponudba
6,179.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1-2-06/2.1: Storitve
s težko gradbeno mehanizacijo, Darko Kovšca s.p., kontaktna oseba: Darko Kovšca,
Otlica 55a, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
041/488-772, faks 05/364-96-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,390.000 SIT; najnižja
ponudba 3,390.000 SIT, najvišja ponudba
57,839.620 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. 1-2-06/2.3: Storitve
s težko gradbeno mehanizacijo, Darko Kovšca s.p., kontaktna oseba: Darko Kovšca,
Otlica 55a, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
041/488-772, faks 05/364-96-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,925.000 SIT; najnižja
ponudba 2,925.000 SIT, najvišja ponudba
40,961.866 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. 1-2-06/3.1: Storitve
s težko gradbeno mehanizacijo, Darko Kovšca s.p., kontaktna oseba: Darko Kovšca,
Otlica 55a, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
041/488-772, faks 05/364-96-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,640.000 SIT; najnižja
ponudba 2,640.000 SIT, najvišja ponudba
2,640.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1-2-06/3.2: Storitve
s težko gradbeno mehanizacijo, Darko Kovšca s.p., kontaktna oseba: Darko Kovšca,
Otlica 55a, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
041/488-772, faks 05/364-96-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,500.000 SIT; najnižja
ponudba 3,500.000 SIT, najvišja ponudba
3,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 9125/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2007.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije
Št. 99/07
Ob-4573/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
kontaktna oseba: Milena Trdan, Dunajska
cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/43-41-125, faks 01/43-61-228, elektronska pošta: milena.trdan@gov.si, internetni
naslov: www.skzg.gov.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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2-1-06.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje kmetijskih zemljišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,200.000 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. 2-1-06/1.1: AGM
Nemec d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/564-80-43, faks 03/564-80-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,139.990 SIT; najnižja
ponudba 2,139.990 SIT, najvišja ponudba
2,290.220 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. 1-2-06/2.1: AGM
Nemec d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/564-80-43, faks 03/564-80-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,039.995 SIT; najnižja
ponudba 1,039.995 SIT, najvišja ponudba
1,058.985 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. 1-2-06/3.1: Puh d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-75-200,
faks 01/25-10-030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,779.960 SIT; najnižja
ponudba 1,779.960 SIT, najvišja ponudba
2,189.999,54 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. 1-2-06/3.2: Puh d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-75-200,
faks 01/25-10-030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,184.000 SIT; najnižja
ponudba 1,184.000 SIT, najvišja ponudba
1,200.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-2-06/4.1: Puh d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-75-200,
faks 01/25-10-030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,786.280 SIT; najnižja
ponudba 3,786.280 SIT, najvišja ponudba
3,786.280 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. 1-2-06/5.1: AGM
Nemec d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/564-80-43, faks 03/564-80-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,894.900 SIT; najnižja
ponudba 2,894.900 SIT, najvišja ponudba
2,894.900 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: 7792/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2007.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije
Št. 725/06
Ob-4574/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
kontaktna oseba: Milena Trdan, Dunajska
cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/43-41-125, faks 01/43-61-228, elektronska pošta: milena.trdan@gov.si, internetni
naslov: www.skzg.gov.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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3-1-06.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje kmetijskih zemljišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,081.540 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3-1-06/1.1: AGM
Nemec d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/564-80-43, faks 03/564-80-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 829.990 SIT; najnižja ponudba 829.990 SIT, najvišja ponudba
829.990 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. 3-1-06/1.2: AGM
Nemec d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/564-80-43, faks 03/564-80-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 385.000 SIT; najnižja ponudba 385.000 SIT, najvišja ponudba
385.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3-1-06/1.3: AGM
Nemec d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/564-80-43, faks 03/564-80-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 298.000 SIT; najnižja ponudba 298.000 SIT, najvišja ponudba
298.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3-1-06/2.1: AGM
Nemec d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/564-80-43, faks 03/564-80-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,397.955,40 SIT;
najnižja ponudba 1,397.955,40 SIT, najvišja
ponudba 1,624.742,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3-1-06/4.1: AGM
Nemec d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/564-80-43, faks 03/564-80-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,498.725 SIT; najnižja
ponudba 1,498.725 SIT, najvišja ponudba
1,801.910 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. 3-1-06/5.1: AGM
Nemec d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/564-80-43, faks 03/564-80-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-

la (brez DDV): cena 3,554.923 SIT; najnižja
ponudba 3,554.923 SIT, najvišja ponudba
3,554.923 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: 7793/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2007.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije
Št. 100/07
Ob-4575/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
kontaktna oseba: Milena Trdan, Dunajska
cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/43-41-125, faks 01/43-61-228, elektronska pošta: milena.trdan@gov.si, internetni
naslov: www.skzg.gov.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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3-2-06.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje kmetijskih zemljišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,016.000 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. 3-2-06/1.1: Puh d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-75-200,
faks 01/25-10-030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,112.940 SIT; najnižja
ponudba 1,112.940 SIT, najvišja ponudba
1,119.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3-2-06/1.2: Puh d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-75-200,
faks 01/25-10-030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 718.020 SIT; najnižja ponudba 718.020 SIT, najvišja ponudba
780.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 9213/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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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: 6. 2. 2007.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije
Št. 101/07
Ob-4576/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
kontaktna oseba: Milena Trdan, Dunajska
cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/43-41-125, faks 01/43-61-228, elektronska pošta: milena.trdan@gov.si, internetni
naslov: www.skzg.gov.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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4-1-06.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje kmetijskih zemljišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,499.300 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. 4-1-06/1.1: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., kontaktna oseba: Feliks Črešnar, Kosarjeva ul. 4,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-25-70,
faks 02/234-25-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,742.500 SIT; najnižja
ponudba 2,742.500 SIT, najvišja ponudba
2,873.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-1-06/1.2: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., kontaktna oseba: Feliks Črešnar, Kosarjeva ul. 4,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-25-70,
faks 02/234-25-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,995.150 SIT; najnižja
ponudba 5,995.150 SIT, najvišja ponudba
6,355.650 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. 4-1-06/2.1: Puh d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-75-200,
faks 01/25-10-030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,025.450 SIT; najnižja
ponudba 2,025.450 SIT, najvišja ponudba
2,433.150 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 sto-
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ritev: javno naročilo št. 4-1-06/3.1: AGM
Nemec d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/564-80-43, faks 03/564-80-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 580.000 SIT; najnižja ponudba 580.000 SIT, najvišja ponudba
666.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4-1-06/3.2: AGM
Nemec d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/564-80-43, faks 03/564-80-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,780.000 SIT; najnižja
ponudba 1,780.000 SIT, najvišja ponudba
1,990.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4-1-06/3.3: AGM
Nemec d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/564-80-43, faks 03/564-80-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,955.000 SIT; najnižja
ponudba 1,955.000 SIT, najvišja ponudba
2,224.590 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. 4-1-06/3.4: Puh d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-75-200,
faks 01/25-10-030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,302.730 SIT; najnižja
ponudba 3,302.730 SIT, najvišja ponudba
6,028.390,30 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. 4-1-06/4.1: Puh d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-75-200,
faks 01/25-10-030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,902.210 SIT; najnižja
ponudba 4,902.210 SIT, najvišja ponudba
5,354.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-1-06/4.3: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., kontaktna oseba: Feliks Črešnar, Kosarjeva ul. 4,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-25-70,
faks 02/234-25-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,294.000 SIT; najnižja
ponudba 1,294.000 SIT, najvišja ponudba
1,294.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4-1-06/4.4: AGM
Nemec d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/564-80-43, faks 03/564-80-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 516.420 SIT; najnižja ponudba 516.420 SIT, najvišja ponudba
834.145,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-1-06/5.1: Puh d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-75-200,
faks 01/25-10-030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,277.380 SIT; najnižja
ponudba 1,277.380 SIT, najvišja ponudba
1,404.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-1-06/5.2: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., kontaktna oseba: Feliks Črešnar, Kosarjeva ul. 4,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-25-70,
faks 02/234-25-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 864.600 SIT; najnižja ponudba 864.600 SIT, najvišja ponudba
1,050.930 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. 4-1-06/5.3: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., kontaktna oseba: Feliks Črešnar, Kosarjeva ul. 4,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-25-70,
faks 02/234-25-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 460.020 SIT; najnižja ponudba 460.020 SIT, najvišja ponudba
900.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-1-06/6.1: Puh d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-75-200,
faks 01/25-10-030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,680.200 SIT; najnižja
ponudba 1,680.200 SIT, najvišja ponudba
1,735.900 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. 4-1-06/7.1.1.a: Puh
d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Haj-

drihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-75-200, faks 01/25-10-030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,073.250 SIT; najnižja
ponudba 1,073.250 SIT, najvišja ponudba
1,220.062,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-1-06/7.1.1.b: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., kontaktna oseba: Feliks Črešnar, Kosarjeva ul. 4,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-25-70,
faks 02/234-25-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,142.828 SIT; najnižja
ponudba 3,142.828 SIT, najvišja ponudba
4,149.600 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. 4-1-06/7.1.1.c: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., kontaktna oseba: Feliks Črešnar, Kosarjeva ul. 4,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-25-70,
faks 02/234-25-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,000.000 SIT; najnižja
ponudba 1,000.000 SIT, najvišja ponudba
1,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-1-06/7.1.2.a: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., kontaktna oseba: Feliks Črešnar, Kosarjeva ul. 4,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-25-70,
faks 02/234-25-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,448.000 SIT; najnižja
ponudba 6,448.000 SIT, najvišja ponudba
8,463.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4-1-06/8.2: Puh d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-75-200,
faks 01/25-10-030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,476.400 SIT; najnižja
ponudba 2,476.400 SIT, najvišja ponudba
2,476.400 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. 4-1-06/8.4: Puh d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-75-200,
faks 01/25-10-030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,355.330 SIT; najnižja
ponudba 2,355.330 SIT, najvišja ponudba
2,378.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 7794/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2007.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije
Ob-4604/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 20.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.30.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prevozne storitve.
II.5) Kratek opis: prevoz delavcev s prevozom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,829.493,09 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. 45-DeS/06: Veolia
transport Štajerska d.d., Cesta k Tamu 7,
2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,829.493,09 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 112 z dne 3. 11.
2006, Ob-30510/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-4620/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Romana Georgijevič, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-33-700 in 05/66-33-704, faks
05/66-33-706, elektronska pošta: romana.georgijevic@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 01.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: asistenca pri izvajanju
storitev sanacij vozišč, pešpoti, vgradnji
komunalne galanterije, prometne vertikalne signalizacije in podobno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): (43,000.000 SIT) oziroma 179.436
EUR.
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. 380-JNVV/S-2006: Komus
d.o.o., Podjetje za komunalne storitve, kontaktna oseba: Tadej Zrimšek, Jeršice 3, 6230
Postojna, Slovenija, tel. 05/726-45-47.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena (41,923.200 SIT)
oziroma 174.900 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 135-136 z dne 22. 12.
2006, Ob-35959/06.
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: 16. 2. 2007.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-4622/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Romana Georgijevič, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-33-700 in 05/66-33-704, faks
05/66-33-706, elektronska pošta: romana.georgijevic@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 16.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je: izvajanje storitev v dveh sklopih,
in sicer:
I. sklop: nakladanje in prevoz kosovnih odpadkov,
II. sklop: nakladanje in prevoz odpadkov na deponiji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
I. sklop: 22,000.000 SIT oziroma 91.805
EUR,
II. sklop: 16,000.000 SIT oziroma 66.767
EUR.
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. 370-JNVV/S-2006
– I. sklop: Marino Peroša s.p., kontaktna
oseba: Marino Peroša, Šmarje 156A, 6274
Šmarje, Slovenija, tel. 041/546-340.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 20,287.919
SIT oziroma 84.660 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 370-JNVV/S-2006 – II.
sklop: Marino Veljak s.p., kontaktna oseba:
Marino Veljak, Dvori 14, 6272 Gračišče, Slovenija, tel. 041/567-694.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 14,955.936
SIT oziroma 62.410 EUR.
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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:
31. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 (za vsak
sklop 1).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 132 z dne 15. 12. 2006,
Ob-35116/06.
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: 16. 2. 2007.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-4792/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS, kontaktna oseba: Klemen Kozjek,
Stegne 7, p.p. 418, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/583-63-00, faks 01/511-11-01, elektronska pošta: info.box@apek.si, internetni
naslov: http://www.apek.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 20.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63.51.00.00-7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74710, 74720.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-5/2006.
II.5) Kratek opis:
Organiziranje nakupa letalskih kart in
namestitvenih aranžmajev
– sklop 1: organiziranje nakupa letalskih
kart,
– sklop 2: organiziranje nakupa letalskih
kart, skupaj z organizacijo namestitvenih
aranžmajev (ali zgolj organizacija namestitvenih aranžmajev).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 210.732,77 € (50,500.000 SIT) brez
DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 1 – organiziranje nakupa letalskih kart: Adria Airways,
Slovenski letalski prevoznik d.d., Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/36-91-000, faks 01/23-01-325, elektronska
pošta: info@adria.si, internetni naslov: http://
www.adria-airways.com/; Airpass d.o.o., Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/430-70-00, faks 01/430-71-00, elektronska pošta: avio@airpass.si, internetni naslov:
http://www.airpass.si; Ilirika turizem d.o.o.,
Slovenska cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-88-88, faks 01/234-88-80, elektronska pošta: info@ilirika-turizem.si, internetni naslov: http://www.lastminutecenter.si/;
Kompas d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/20-06-300, faks 01/20-06-434,
elektronska pošta: info@kompas.si, inter-
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netni naslov: http://www.kompas.si/; Tango
d.o.o., Trdinova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/230-90-91, faks 01/230-90-93, elektronska pošta: info@tango-corp.si, internetni naslov: http://www.tango-corp.si/.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 2 – organiziranje nakupa letalskih kart, skupaj z organizacijo namestitvenih aranžmajev (ali zgolj organizacija namestitvenih aranžmajev): Airpass d.o.o.,
Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/430-70-00, faks 01/430-71-00, elektronska pošta: avio@airpass.si, internetni naslov:
http://www.airpass.si; Ilirika turizem d.o.o.,
Slovenska cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-88-88, faks 01/234-88-80, elektronska pošta: info@ilirika-turizem.si, internetni naslov: http://www.lastminutecenter.si/;
Kompas d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/20-06-300, faks 01/20-06-434,
elektronska pošta: info@kompas.si, internetni naslov: http://www.kompas.si/; Tango
d.o.o., Trdinova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/230-90-91, faks 01/230-90-93, elektronska pošta: info@tango-corp.si, internetni naslov: http://www.tango-corp.si/.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-5/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 98 z dne 22. 9. 2006,
Ob-26358/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-4215/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Milena Lavrin Arh, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava jamskega lesa
in hlodovine.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 375.563,35 EUR brez DDV.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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. 1: Žaga d.o.o., kontaktna
oseba: Marko Martinčič, Kolodvorska 11a,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-25-840,
faks 03/56-25-841.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 340.185 EUR brez
DDV.
Valuta: 91 dni po dobavi in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
340.185 EUR brez DDV. Valuta: 91 dni od
dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
132, Ob-34850/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 2. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Gradnje
Ob-4252/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.00.00.00-0, dodatni predmeti:
45.21.00.00-0, 45.21.31.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-18/2006-ident
234606.
II.5) Kratek opis: gradbeno obrtniška
dela preureditve stopnišča z dvigalom.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 146.052,41 EUR (35,000.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-18/2006ident 234606: VG5 d.o.o., kontaktna oseba:
Franc Perme, Pot k sejmišču 26/a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/561-06-54, faks
01/561-06-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 114.715,98 EUR
(27,490.537,44 SIT) najnižja ponudba,
127.721,67 EUR (30,607.221 SIT) najvišja
ponudba.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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): ta vrednost ni znana.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OP-18/2006
ident 234606.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 114.715,98 EUR.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-18/2006ident 234606.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 132 z dne 15. 12. 2006, Ob-34833/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2007.
Elektro Gorenjska, d.d.

Storitve
Ob-4211/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba: Žnideršič Miran, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31, elektronska pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 19/2006-S.
II.5) Kratek opis: montažna dela v trafo
polju 2 v RTP 110/20 kV Lucija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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. 1: Elektroservisi, d.d.,
kontaktna oseba: Janez Baloh, Dobrave 6,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/580-04-18,
faks 01/580-04-25, elektronska pošta: uprava@elektroservisi.si, internetni naslov:
www.elektroservisi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,897.570,63 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 28,897.570,63 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 19/2006-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da;
120-121/2006/S-33129/06 z dne 24. 11.
2006.
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: 12. 2. 2007.
Elektro Primorska, d.d.
Ob-4212/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba: Žnideršič Miran, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31, elektronska pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 18/2006-S.
II.5) Kratek opis: servisiranje števcev
električne energije v letu 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Elektroservisi, d.d.,
kontaktna oseba: Matjaž Jagodic, Dobrave
6, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/580-04-18,
faks 01/580-04-25, elektronska pošta: uprava@elektroservisi.si, internetni naslov:
www.elektroservisi.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,972.000 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 37,972.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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: 18/2006-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da;
110-111/2006/S-29601/06 z dne 27. 10.
2006.
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: 12. 2. 2007.
Elektro Primorska, d.d.
Ob-4249/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Zoran Pajić, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/41-34-850, faks 01/47-34-860, elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si, internetni naslov: http://www.sloveniacontrol.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.20.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 418-15/2006.
II.5) Kratek opis: vzdrževalna pogodba
Thales.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65.097,65 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Thales Transportation systems SA, kontaktna oseba:
Emmanuelle Godefroy, Centre du Bois
des Bordes, 91 220 Brétigny-sur-orges,
France, tel. +33(0)1/41-48-17-23, faks
+33(0)1/41-48-05-65, elektronska pošta:
Emmanuelle.godefroy@thales-is.com.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64.087 EUR.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
JN
418-15/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost 64.087 EUR (brez DDV).
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 418-15/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 2. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Št. 61/507/2007
Ob-4613/07
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: Saša Lenarčič, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-24-44, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Sasa.Lenarcic@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 163/2006.
II.5) Kratek opis: izvajanje posekov dreves in čiščenje podrasti na trasah DV 110
kV, 220 kV in 400 kV (sezona 2006/2007)
za EP Ljubljana, EP Podlog in EP Primorska.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 142,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 163/2006: TGG d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Šurlan, Dunajska
cesta 158, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/569-26-82, faks 01/569-26-83; Gozdarstvo Pirš-Matevž Pirš s.p., kontaktna oseba: Matevž Pirš, Zg. Tuhinj 9, 1219 Laze v
Tuhinju, Slovenija, tel. 01/834-70-45, faks
01/834-70-45; Polajžer Maks s.p., kontaktna oseba: Maks Polajžer, Podturn 2a, 3241
Podplat, Slovenija, tel. 03/819-28-20, faks
03/819-28-21; Gozdno gospodarstvo Postojna d.d., kontaktna oseba: Emil Kač, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/721-11-00, faks 05/721-11-01; Kaskader
d.o.o., kontaktna oseba: Peter Poljanec,
Idrijska bela 15c, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/372-82-79, faks 05/372-82-72.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: TGG d.o.o. (EP
Ljubljana) 31,746.000 SIT; Pirš Gozdarstvo Pirš-Matevž Pirš s.p. (EP Ljubljana)
31,746.000 SIT; Polajžer Maks s.p. (EP
Podlog) 31,556.616 SIT; Gozdno gospodarstvo Postojna d.d. (EP Primorska-oddelek Divača) 38,199.036 SIT; Kaskader
d.o.o. (EP Primorska-oddelek Gorica)
37,508.904 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 163/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vred
nost (brez DDV): TGG d.o.o. (EP Ljubljana)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
31,746.000 SIT; Pirš Gozdarstvo Pirš-Matevž Pirš s.p. (EP Ljubljana) 31,746.000 SIT;
Polajžer Maks s.p. (EP Podlog) 31,556.616
SIT; Gozdno gospodarstvo Postojna d.d.
(EP Primorska-oddelek Divača) 38,199.036
SIT; Kaskader d.o.o. (EP Primorska-oddelek
Gorica) 37,508.904 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.

V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 11. 2006, 11. 11. 2006, 23. 11. 2006,
22. 11. 2006, 14. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
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: 16. 2. 2007.
Elektro – Slovenija d.o.o.
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Ob-4549/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom upokojencev center, Tabor-Poljane, Tabor 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/23-47-300, v roke: Zlata
Marin, e-pošta: dom.tabor@siol.net, faks
+386(0)1/23-47-345.
Internetni naslov naročnika: www.duc.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup živil in materiala za prehrano.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: sedež
naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet naročila je
razdeljen v 6 skupin: mleko in mlečni izdelki,
meso in mesni izdelki, kruh in pecivo, zelenjava in sadje, splošno prehrambeno blago
ter pijača. Vsak posamezni artikel, v zgoraj
naštetih skupinah, predstavlja svoj sklop.
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,300.000
EUR.
Razdelitev na sklope: da.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15000000,
dodatni predmet(-i): 15100000, 15300000,
15500000, 15600000, 15900000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 22. 2. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 2. 2007.
Dom upokojencev center,
Tabor-Poljane

Gradnje
Št. 027750
Ob-4265/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Lju-

ba Ciuha, tel. 01/306-17-12, e-pošta: ljuba.ciuha@ljubljana.si, faks 01/306-17-01.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Barbara Gnidovec, tel. 01/580-83-50, e-pošta:
bgnidovec@vo-ka.si, faks 01/580-83-02.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o davkih: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
Šmartinska cesta 55, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-27-00, e-pošta: gp.dursgdu@gov.si, faks 01/478-27-43, internetni
naslov: http://www.durs.gov.si.
III) Naslov, kontaktna točka in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o varstvu okolja: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-00,
e-pošta: gp.mop@gov.si, faks 01/478-74-22,
internetni naslov: http://www.mop.gov.si.
IV) Naslov, kontaktne točke in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o zaščiti delovnih mest
in delovnih pogojih: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-77-00, e-pošta: gp.mddsz@gov.si, faks 01/369-78-32,
internetni naslov: http://www.mddsz.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja kanalizacijskega zbiralnika
C0 in dodatnega zbiralnika B1.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje: izgradnja zbiralnika C0 (faza II), ki
predstavlja enega od treh glavnih zbiralnikov v sistemu (A0, B0, C0 faza I)
v skupni dolžini 21000 metrov in ki bo
zmanjšal hidravlično preobremenitev
obstoječega zbiralnika A0 ter izgradnja
zbiralnika S v skupni dolžini 1100 metrov, ki bo zmanjšal hidravlično preobremenjenost obstoječih zbiralnikov.
Zbiralnik S bo povezan z zbiralnikom B0
pri razbremenilniku kombiniranega odtočnega kanala R49.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
3,350.857 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.00-6.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: 12 mesecev od
oddaje naročila.

II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.8) Dodatne informacije: projektiranje in
izgradnja se bosta izvajala po FIDIC – pogoji pogodb za gradbena in inženirska dela, ki
jih načrtuje naročnik 1999.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e)
in/ali program(-e): projekt izboljšave hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani v Republiki Sloveniji CCI
2006/SI/16/C/PE/01.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.durs.
gov.si.
Okoljska zakonodaja: http://www.mop.
gov.si.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.mddsz.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 2. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 027750
Ob-4266/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Ljuba Ciuha, tel. 01/306-17-12, e-pošta: ljuba.ciuha@ljubljana.si, faks 01/306-17-01.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Barbara Gnidovec, tel. 01/580-83-50, e-pošta:
bgnidovec@vo-ka.si, faks 01/580-83-02.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o davkih: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
Šmartinska cesta 55, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-27-00, e-pošta: gp.dursgdu@gov.si, faks 01/478-27-43, internetni
naslov: http://www.durs.gov.si.
III) Naslov, kontaktna točka in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o varstvu okolja: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-00,
e-pošta: gp.mop@gov.si, faks 01/478-74-22,
internetni naslov: http://www.mop.gov.si.
IV) Naslov, kontaktne točke in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o zaščiti delovnih mest
in delovnih pogojih: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-77-00, e-pošta: gp.mddsz@gov.si, faks 01/369-78-32,
internetni naslov: http://www.mddsz.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: projektiranje in izgradnja zadrževalnih bazenov na kanalizacijskih zbiralnikih
A2, B0 in pred CČNL.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje: projektiranje in izgradnja vodotesnega betonskega zadrževalnega bazena
pri zbiralniku A2 s prostornino približno
15000 kubičnih metrov vključno z rekonstrukcijo obstoječega prelivnega objekta
R30, akumulacijskim rezervoarjem s prostornino približno 165 kubičnih metrov,
odtočnim kanalom RA22, razdelilnim
jaškom, jaškom za čiščenje onesnaženega zraka in zgradbo za vzdrževanje,
izgradnja vodotesnega betonskega zadrževalnega bazena pri zbiralniku B0 s
prostornino približno 6000 kubičnih metrov vključno z rešetkami za zadrževanje
plavajočih objektov v odpadnih vodah,
črpališčem odpadnih vod, objektom za
zajem in črpališče pralnih vod, jaškom za
čiščenje onesnaženega zraka in zgradbo
za vzdrževanje ter izgradnja vodotesnega betonskega zadrževalnega bazena
pri Centralni čistilni napravi Ljubljana s
prostornino približno 9500 kubičnih metrov vključno z rešetkami za zadrževanje
plavajočih objektov v odpadnih vodah,
črpališčem, zgradbo za vzdrževanje, akumulacijskim rezervoarjem in razdelilnim
jaškom.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
7,076.621 EUR.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 45.23.24.00-6, dodatni predmet(-i):
74.23.22.22-4.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Trajanje: 24 mesecev od oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.8) Dodatne informacije: projektiranje in
izgradnja se bosta izvajala po FIDIC – pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje
in graditev 1999.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e)
in/ali program(-e): projekt izboljšave hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani v Republiki Sloveniji CCI
2006/SI/16/C/PE/01.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.durs.gov.si.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.mop.gov.si.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.mddsz.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 2. 2007.
Mestna občina Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Storitve
Ob-4550/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-20-00, v roke: Franci Jamšek, epošta: info@gov.si, faks +386/1/478-23-40.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mzz.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: organiziranje nakupa letalskih
kart za potrebe Ministrstva za zunanje
zadeve Republike Slovenije za vse relacije razen relacije Ljubljana Bruselj
Ljubljana.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Storitve.
Kategorija storitve: št. 03.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: sedež
naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: naročnik bo s kandidati sklenil okvirni sporazum za organiziranje nakupa letalskih kart, za odbobje štirih
let oziroma do porabe sredstev.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1,180.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62110000.
Predvideni datum začetka postopka oddaje: 27. 2. 2007.
Naročilo je vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 2. 2007.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-4552/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386(0)1/478-20-00, v roke: Franci Jamšek, e-pošta: franci.jamsek@gov.si, faks
+386/(0)1/478-23-40.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gov.si/mzz.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: špediterske storitve – selitve sta-

novanjske, pisarniške in osebne opreme
zaposlenih v diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije iz in v Slovenijo in dostava paketnih pošiljk iz MZZ
na diplomatsko konzularna in častna predstavništva Republike Slovenije po svetu št.
010/07 JN MZZ.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija
in diplomatsko konzularna in častna predstavništva Republike Slovenije po svetu.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: špediterske storitve – selitve stanovanjske, pisarniške in
osebne opreme zaposlenih v diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije iz in v Slovenijo in dostava
paketnih pošiljk iz MZZ na diplomatsko
konzularna in častna predstavništva Republike Slovenije po svetu.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
61200000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60120000, 62120000.
II.5.) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 20. 2. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridrzana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 2. 2007.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 89/07
Ob-4775/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za kulturo, v roke: Vid
Klančar, e-pošta: vid.klancar@gov.si, tel.
478-79-50, faks 478-79-95.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.kultura.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava investicijske in projektne dokumentacije za objekte kulturne dediščine:
grad Borl, dvorec Dornava, grad Gradac,
grad Vipolže, grad Strmol, park Rimske Toplice.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: izdelava investicijske in projektne dokumentacije za objekte kulturne dediščine: grad Borl, dvorec
Dornava, grad Gradac, grad Vipolže, grad
Strmol, park Rimske Toplice.
Ocenjeni stroški brez DDV: 566.667
EUR.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Investicijska in projektna dokumentacija za hotel v gradu Borl
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
Sklop št. 2
Naslov: Investicijska in projektna dokumentacija za multikulturni center v dvorcu
Dornava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
Sklop št. 3
Naslov: Investicijska in projektna dokumentacija za hotel na območju gradu Gradac
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
Sklop št. 4
Naslov: Investicijska in projektna dokumentacija za multikulturno središče v vili
Vipolže
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
Sklop št. 5
Naslov: Investicijska in projektna dokumentacija za rekonstrukcijo gradu Strmol
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
Sklop št. 6
Naslov: Investicijska in projektna dokumentacija za ureditev parka Rimske To
plice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Tehnična pomoč (4. prednostna naloga) – sklep MK – ŠV – 2006/2, ki ga je dne
19. 1. 2007 pod št. 3083-32/2006/25 izdala
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 2. 2007.
Ministrstvo za kulturo

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-4593/07
Popravek
V javnem razpisu za izbor dobavitelja pisarniškega pohištva za potrebe pravosodnih
organov, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 11/07, Ob-3138/07 in objavljenega v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije pod
številko 2007/S 23-027475 z dne 2. 2. 2007
se popravi oziroma dopolni: v točki II.1.3)
Obvestilo vključuje: se namesto oznake
Javno naročilo označi Sklenitev okvirnega
sporazuma.
Objava se dopolni z izpolnjeno točko
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu

Št.

Informacije o okvirnem sporazumu:
okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti; največje število 10 sodelujočih
v predvidenem okvirnem sporazumu.
Trajanje okvirnega sporazuma: 3 leta.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-4793/07
Popravek
Naročnik: Splošna bolnišnica, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec je objavila v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 16. 2.
2007, Ob-3940/07, javni razpis po odprtem
postopku za blago ultrazvočni aparat – 2
sklopa po 1 kos.
Javni razpis je bil objavljen tudi v UL EU,
št. 2007-011936, z dne 13. 2. 2007.
Objavljamo popravek točke II.3) Trajanje
naročila ali rok za zaključek:
– nov pravilni rok je 60 dni od oddaje
naročila.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-4210/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Holding slovenske železnice, d.o.o.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Področje za nabavo, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zmago Mueller, Tatjana Kajin, tel.
01/291-45-89, 14631, v roke: Tatjana Kajin,
e-pošta: tatjana.kajin@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: Holding slovenske železnice,
d.o.o.,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Tirnice 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– tirnica 49 E 1 trdnosti 880 MPa-R260
Mn, 1.100 m, dolž. 75-100 m,
– tirnica 49 E 1 trdnosti 1175 MPaR350 HT 8.100 m, dolž. 75-100 m.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
13100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: tirnica
49 E 1 trdnosti 880 MPa-R260 Mn 1.100 m,
dolž. 75-100 m; Tirnica 49 E 1 trdnosti 1175
MPa_R350 HT 8.100 m, dolž. 75-100 m.
Obseg: med 530.000 EUR in 550.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
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II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 20. 3. 2007, zaključek 29. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija 54.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: JŽI 1/2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; pogoji v skladu z
razpisno dokumentacijo.
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: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): predpisana v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. plačilni rok
3. reference

Ponderiranje

95
3
2

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
7. 3. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 30 EUR.
Pogoji in način plačila: rač. pri NLB: IBAN
SI 56029230019346887, swift LJBA SI 2X.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2007 do 13.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 3.
2007 ob 12. uri; Ljubljana, Kolodvorska 11,
Soba 606.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov – s
pooblastilom.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 2. 2007.
Holding slovenske železnice, d.o.o.
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I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Barbara Delak, tel. +386/1/300-39-25, e-pošta:
barbara.delak@zd-lj.si, faks +386/1/300-39-12.
Internetni naslov naročnika: www.zd-lj.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: laboratorijski material in reagenti
z analizatorji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: diagnostični laboratoriji na lokacijah naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
laboratorijski material in reagenti z analizatorji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000, dodatni predmet(-i): 24496200,
33253400, 24100000, 26100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Laboratorijski potrošni material
1) Kratek opis: laboratorijski potrošni material.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 5.
2007, zaključek 30. 4. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: Potrošni material za vauumski
odvzem krvi
1) Kratek opis: potrošni material za vauumski odvzem krvi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 5.
2007, zaključek 30. 4. 2008.
Sklop št. 3
Naslov: Laboratorijski testi
1) Kratek opis: laboratorijski testi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 5.
2007, zaključek 30. 4. 2008.
Sklop št. 4
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Naslov: Originalni Coulterjevi hematološki reagenti
1) Kratek opis: originalni Coulterjevi hematološki reagenti.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496200.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 5.
2007, zaključek 30. 4. 2008.
Sklop št. 5
Naslov: Kontrolni material vezan na aparate Beckman Coulter
1) Kratek opis: kontrolni material vezan
na aparate Beckman Coulter.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 5.
2007, zaključek 30. 4. 2008.
Sklop št. 6
Naslov: Originalni reagenti za hematološke preiskave vezane na aparate ABX
1) Kratek opis: originalni reagenti za hematološke preiskave vezane na aparate
ABX.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496200.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 5.
2007, zaključek 30. 4. 2008.
Sklop št. 7
Naslov: Kemikalije
1) Kratek opis: kemikalije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 5.
2007, zaključek 30. 4. 2008.
Sklop št. 8
Naslov: Steklovina
1) Kratek opis: steklovina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
26100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 5.
2007, zaključek 30. 4. 2008.
Sklop št. 9
Naslov: Originalni reagenti in material za
Beckmanov analizator glukoze
1) Kratek opis: originalni reagenti in material za Beckmanov analizator glukoze.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496200.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 5.
2007, zaključek 30. 4. 2008.
Sklop št. 10
Naslov: Originalni reagenti za analizator
glukoze Hemocue
1) Kratek opis: originalni reagenti za analizator glukoze Hemocue.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496200.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 5.
2007, zaključek 30. 4. 2008.
Sklop št. 11
Naslov: Originalni biokemični reagenti in
material vezan na aparate Dade Behring
1) Kratek opis: originalni biokemični reagenti in material vezan na aparate Dade
Behring.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496200.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 5.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 12
Naslov: Biokemični reageni z 2 analizatorjema
1) Kratek opis: biokemični reageni z 2
analizatorjema.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 24496200,
dodatni predmet(-i): 33253400.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2008, zaključek 30. 4. 2014.
Sklop št. 13
Naslov: Imunološki reagenti z 1 analizatorjem
1) Kratek opis: imunološki reagenti z 1
analizatorjem.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 24496200,
dodatni predmet(-i): 33253400.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 5.
2007, zaključek 30. 4. 2014.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost je ocenjena letna.
Ocenjena vrednost brez DDV: 874.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 5. 2007, zaključek 30. 1. 2014.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba oziroma pogodba, ne glede
na število sklopov za katere kandidira, presega 40.000 EUR brez DDV, mora ponudnik
predložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR,
– izbrani ponudnik bo moral predložiti
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok v skladu
z določili razpisne dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da:
– dobava blaga v skladu z razpisno dokumentacijo,
– plačilni rok v skladu z razpisno dokumentacijo,
– posebni pogoji za dobavo in servisiranje analizatorjev v skladu z razpisno dokumentacijo,
– izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe obvezno uskladiti svoje šifre artiklov
z naročnikovimi.
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:
– Ponudnik (velja za s.p.) oziroma njegov zakoniti zastopnik (velja za pravno
osebo), ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj: a) hudodelsko združevanje; b) sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za s.p.), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril,
jemanje podkupnine (velja za s.p.), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril ali nezako-
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nito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; c) goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti
ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; d) pranje denarja.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
– a) Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali
je v katerem koli podobnem položaju; b) da
proti ponudniku ni uveden postopek stečaja,
likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s
predpisi; c) da ni bil s pravnomočno sodbo
v katerikoli državi obsojen za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; d)
da ni storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je
bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji; e) da je izpolnjeval obveznosti
v zvezi s plačilom prispevkov za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami; f)
da je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili
davkov v skladu z zakonskimi določbami;
g) da v postopkih javnih naročil pri dajanju
informacij v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za ugotavljanje sposobnosti in merili za
izbor ni namerno podal zavajajoče razlage
ali teh informacij ni zagotovil. Kot dokazilo
o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži
izjavo s pooblastilom.
– Ponudnik mora biti vpisan v register
poklicev ali trgovski register: ponudnik mora
biti vpisan v sodni register (velja za pravne
osebe) oziroma v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.).
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
– Ponudnik ima posebno dovoljenje za
opravljanje storitev, ki je predmet naročila:
ponudnik mora biti vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov oziroma
dobaviteljev in vitro medicinskih pripomočkov, glede na predmet naročila, pri Javni
agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve o
stanju na transakcijskem računu (o solventnosti) ponudnik predloži potrdilo banke.
b) Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve
do podizvajalcev ponudnik predloži izjavo
s pooblastilom.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
a) Ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih (šteto od dneva odpiranja)
ne smejo biti blokirani.
b) Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Kot dokazilo o realiziranih dobavah
ponudnik predloži izjavo z dokazili.
b) Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve
ponudnik predloži izjavo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):

a) Ponudnik je v preteklih treh letih opravil najmanj 7 dobav laboratorijskega materiala v posamični pogodbeni vrednosti od
4.000 EUR do 20.000 EUR odvisno od ponujenega sklopa.
b) Ponudnik zagotavlja servisiranje za
analizatorje v skladu z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR-2/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00 sklic 07803102.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 11. uri; Zdravstveni dom Ljubljana,
Uprava II. nadstropje, sejna soba, Metelkova 9, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 2. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-4607/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 386/1/300-39
53, e-pošta: mateja.kocman@zd-lj.si, faks
386/1/300-39-12.
Internetni naslov naročnika: www.zd-lj.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zobozdravstveni material.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: zobozdravstvene ordinacije in zobotehnični laboratoriji na lokacijah naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zobozdravstveni material.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Rotacijski inštrumenti za zobozdravstveno ordinacijo.
1) Kratek opis: rotacijski inštrumenti za
zobozdravstveno ordinacijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33136000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek: 1. 7.
2007, zaključek: 30. 6. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: Rotacijski inštrumenti za zobno
tehniko
1) Kratek opis: rotacijski inštrumenti za
zobno tehniko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33136000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek: 1. 7.
2007, zaključek: 30. 6. 2008.
Sklop št. 3
Naslov: Potrošni material za zobozdravstveno ordinacijo
1) Kratek opis: potrošni material za zobozdravstveno ordinacijo:
1. podskupina: alginati,
2. podskupina: odtisni materiali,
3. podskupina: amalgami,
4. podskupina: cementi,
5. podskupina: materiali za kompozitne
zalivke,
6. podskupina: endodontija in anestezija,
7. podskupina: ostali potrošni material za
zobno ordinacijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek: 1. 7.
2007, zaključek: 30. 6. 2008.
5) Dodatne informacije o sklopih: za 3.
sklop lahko ponudnik odda ponudbo tudi za
posamezno podskupino.
Sklop št. 4
Naslov: Žlahtne zlitine
1) Kratek opis: žlahtne zlitine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33138000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek: 1. 7.
2007, zaključek: 30. 6. 2008.
Sklop št. 5
Naslov: Potrošni material za zobno tehniko
1) Kratek opis: potrošni material za zobno tehniko:
1. podskupina: mavci,
2. podskupina: vložne mase,
3. podskupina: akrilati,
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4. podskupina: voski,
5. podskupina: fasetirni material, keramika,
6. podskupina: nežlahtne zlitine,
7. podskupina: ostali potrošni material za
zobno tehniko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33138000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek: 1. 7.
2007, zaključek: 30. 6. 2008.
5) Dodatne informacije o sklopih: za 5.
sklop lahko ponudnik odda ponudbo tudi za
posamezno podskupino.
Sklop št. 6
Naslov: Troslojni akrilatni zobje
1) Kratek opis: troslojni akrilatni zobje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33138100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek: 1. 7.
2007, zaključek: 30. 6. 2008.
Sklop št. 7
Naslov: Potrošni material in drobni inventar za ortodontijo.
1) Kratek opis: potrošni material in drobni
inventar za ortodontijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33138000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek: 1. 7.
2007, zaključek: 30. 6. 2008.
Sklop št. 8
Naslov: Drobni inventar za zobozdravstveno ordinacijo in zobno tehniko
1) Kratek opis: drobni inventar za zobozdravstveno ordinacijo in zobno tehniko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33131000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek: 1. 7.
2007, zaključek: 30. 6. 2008.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 542.000
EUR.
Ocenjena vrednost brez DDV: 542.000
EUR.
ll.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek: 1. 7. 2007, zaključek: 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba oziroma pogodba presega
40.000 EUR, mora ponudnik predložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR,
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok v skladu
z določili razpisne dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da;
– rok in način dobave blaga v skladu z
razpisno dokumentacijo,
– zagotavljanje
konsignacije
za
6. sklop,
– uskladitev šifer artiklov z naročnikovimi,
– predložitev vzorcev in katalogov v skladu z razpisno dokumentacijo.
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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:
– Ponudnik (velja za s.p.) oziroma njegov
zakoniti zastopnik (velja za pravno osebo),
ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj:
a) hudodelsko združevanje,
b) sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za s.p.), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za s.p.), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
c) goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
d) pranje denarja.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
a) Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju.
b) Da proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave
v skladu s predpisi.
c) Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem.
d) Da ni storil velike strokovne napake
iz področja predmeta javnega naročila, ki
mu je bila dokazana sredstvi, ki jih naročnik
lahko utemelji.
e) Da je izpolnjeval obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost v
skladu z zakonskimi določbami.
f) Da je izpolnjeval obveznosti v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami.
g) Da v postopkih javnih naročil pri dajanju informacij v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za ugotavljanje sposobnosti in merili za
izbor ni namerno podal zavajajoče razlage
ali teh informacij ni zagotovil.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
– Ponudnik mora biti vpisan v register
poklicev ali trgovski register: ponudnik mora
biti vpisan v sodni register (velja za pravne
osebe) oziroma v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.).
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
– Ponudnik ima posebno dovoljenje za
opravljanje storitev, ki je predmet naročila:
ponudnik mora biti vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, glede na
predmet naročila, pri Javni agenciji RS za
zdravila in medicinske pripomočke.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve o
stanju na transakcijskem računu (o solventnosti) ponudnik predloži potrdilo banke.
b) Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve
do podizvajalcev ponudnik predloži izjavo.

Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
a) Ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih (šteto od dneva odpiranja)
ne smejo biti blokirani.
b) Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
dokazilo o realiziranih dobavah ponudnik
predloži izjavo z dokazili.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
a) Ponudnik je v preteklih treh letih opravil najmanj 7 dobav zobozdravstvenega
materiala v posamezni pogodbeni vrednosti
višji od 4.000 EUR.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR-3/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60 EUR.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00 sklic 07803103.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 4. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 4.
2007 ob 10. uri, Zdravstveni dom Ljubljana – Uprava II. nadstropje, Metelkova 9,
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: za 3. in 5.
sklop lahko naročnik odda ponudbo tudi za
posamezno podskupino.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 2. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-4624/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo,
Linhartova 51, Ljubljana, 1000 Slovenija, v
roke: Melita Dolenšek, tel. 01/47-58-199, epošta: melita.dolensek@mail.ir-rs.si, faks
01/43-72-070.
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: enako kot pri
zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 30-336-336/07
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Linhartova 51, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: zdravila.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 2,000.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 6. 2007, zaključek 31. 5. 2008.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba
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: v razpisni dokumentaciji.
III.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, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji:
Merila

1. cena
2. popust
3. plačilni rok

Ponderiranje

90 točk
6 točk
4 točke

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 30-336-336/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
29. 3. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 30 EUR, negotovinsko na SI56
0110 0603 0278 088 pri Banki Slovenije s
predložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 3. 2007 do
11.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 3.
2007 ob 12. uri, Linhartova 51, Ljubljana.
VI.l) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 2. 2007.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Gradnje
Ob-4213/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, v roke: Adelija Franca,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 00386/5/66-46-330, elektronska pošta:
adelija.franca@koper.si, internetni naslov:
www.koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) 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) Naslov javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: redno vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine
Koper.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dejavnosti v okviru rednega vzdrževanja
občinskih cest, ki so opredeljene v Pravilniku o vrsti vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Koper.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dejavnosti v okviru rednega vzdrževanja občinskih
cest, ki so opredeljene v Pravilniku o vrsti
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest in natančno
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
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
30.000 EUR.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna:
1. registracija za opravljanje razpisane
dejavnosti;
2. dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti;
3. ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo, ni pravnomoč-
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no obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku – izjava ponudnika:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe) nedovoljeno sprejemanje daril nedovoljeno dajanje daril jemanje podkupnine, dajanje podkupnine (velja
za fizične osebe), sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper
finančne interese ES v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov ES,
– pranje denarja;
4. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, kadar z njegovimi
posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je
opustil poslovno dejavnost ali je v katerem
koli podobnem položaju – izjava ponudnika;
5. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v
skladu s predpisi – izjava ponudnika;
6. ponudnik je izpolnjeval obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
1. izjava ponudnika po 5. členu Odredbe
o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov;
2. izjava ponudnika v skladu s šestim
odstavkom 44. člena ZJN-2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
1. ponudnik ima zahtevane reference
in izpolnjuje tehnične pogoje – predložitev
dokazil o referencah (vsaj dve) in izjave
ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-VZDR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 3. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 3. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 5. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2007
ob 14. uri; Mestna občina Koper, Verdijeva
10, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 2. 2007.
Mestna občina Koper
Ob-4246/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
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Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, tel. 00386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: investicijsko vzdrževalna dela v
službenih in najemnih stanovanjih v Republiki Sloveniji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana, Celje.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
investicijsko vzdrževalna dela v službenih in najemnih stanovanjih v Republiki
Sloveniji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.13.41-1.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Investicijsko vzdrževalna dela v službenih in najemnih stanovanjih v Republiki
Sloveniji:
1. Ljubljana, Celovška 134/32,
2. Ljubljana, Dunajska 115/8,
3. Ljubljana, Dolenjska 46/5,
4. Ljubljana, Kvedrova 5/78,
5. Ljubljana, Slomškova 33/8,
6. Ljubljana, Steletova 2/36,
7. Ljubljana, Trubarjeva 81/30,
8. Ljubljana, Vožarski pot 10/28,
9. Celje, Kajuhova 7/3,
10. Celje, Škapinova 8/140.
II.2.2) Opcije: ne.
Obseg: med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od datuma uvedbe v delo za posamezno stanovanje.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do vključno 8. 6. 2007.
Izjava banke, da bo v primeru pridobitve
posla izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10%
od skupne ponudbene cene, z veljavnostjo
vsaj še 60 dni po poteku veljavnosti sklenjene pogodbe, oziroma do preteka roka za
dokončno izvedbo posla; dokončna izvedba
posla pomeni 45 dni od datuma uvedbe v
delo za prvo stanovanje.
Izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
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roku v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti. Rok bančne garancije je za 30 dni
daljši kot je splošni garancijski rok določen
v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: naročnik bo potrjene zneske
nakazoval na transakcijski račun izvajalca,
60. dan od dneva uradnega prejema situacije oziroma računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da bo
takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik
zahteval, da bodo le-ti predložili ustrezen
akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
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:
Osnovna sposobnost ponudnika
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
Dokazila:
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava
pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika),
in
Pisna izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo kot izjava pod prisego, da
zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite
zastopnike)
in
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite
zastopnike).
2. 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 in je naročniku Komisija za
preprečevanje korupcije dovolila, da sodeluje s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen
na seznam;
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:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu.
Dokazilo:
Izjava, da je ponudnik vpisan v register
poklicev ali trgovski register.
1.1 za pravne osebe (gospodarske
družbe)

Izjava, da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu
ali
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Izjava, da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, z vpisom v poslovni
register Slovenije.
2. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu;
Dokazilo:
2.1 za pravne osebe (gospodarske družbe)
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel
neporavnanih obveznosti.
ali
2.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel
neporavnanih obveznosti
Kolikor bo ponudnik po ocenjevanju ponudb najugodnejši, bo naročnik pred izdajo
odločitve o oddaji javnega naročila, od letega zahteval predložitev obrazca BON-2
oziroma BON 1/SP.
3. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni
gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih letih
pred oddajo ponudbe, v posamični vrednosti
posla nad 60.000 EUR z DDV.
Dokazilo:
Seznam gradbenih del in potrdilo končnega/ih naročnika/ov gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v zvezi
z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela), z zneskom, datumom in
nazivi končnega/ih naročnika/ikov ter kraj
opravljenih gradenj z navedbo, da so bile
opravljene po predpisih stroke in ustrezno
zaključene in z navedbo podatkov naročnika.
Kot istovrsten objekt razpisanemu objektu ustrezajo gradbeni Inženirski objekti navedeni v prilogi 1 in 2 Uredbe o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in
določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 in
14/05).
Dokazilo:
Fotokopija veljavne zavarovalne police
za predmet javnega naročila.
Kadrovski pogoji oziroma sposobnost
ponudnika
1. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki iz-
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polnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte, skladno s
77. členom ZGO-1-UPB2 (Uradni list RS, št.
102/04 in 14/05).
Dokazili:
Izjava ponudnika, da ima zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevane objekte, skladno z
zgoraj navedenim členom, in sicer, da je vpisan v imenik pri pristojni poklicni zbornici
in
Strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
II.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.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: številka 430-9/2007,
oznaka: ODIVDS-57/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
12. 4. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 4. 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 8. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 4.
2007 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, Ljubljana, 6. nadstropje,
sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih
v zvezi z vsebino javnega razpisa in v zvezi s pripravo ponudbe potekajo izključno
preko obrazca na spletnih straneh naročnika. Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo na vzpostavljen informacijski sistem, do
katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.gov.si/ ali neposredno na naslovu: http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori se objavljajo na omrežju internet
na naslovu http://www.mju.gov.si/ oziroma
na prej navedenem informacijskem sistemu,
postavljenem v ta namen, ponudnikom, ki v
tem informacijskem sistemu naročijo odgo-

vore, pa se pošiljajo tudi preko elektronske
pošte.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta
54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00, internetni naslov: http://intranet.sigov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat,
Služba za javna naročila, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 00386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si/, faks
00386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-4783/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija mostu čez Lamprehtov
potok v Vasi na G1-1/0243 v km 2,450.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0243 cesta G1-1 Radlje–Brezno.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija mostu čez Lamprehtov potok v
Vasi na G1-1/0243 v km 2,450.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija mostu čez Lamprehtov potok v Vasi na
G1-1/0243 v km 2,450.
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Ocenjena vrednost brez DDV: 341.666,67
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 19. 5. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
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:
– Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti,
zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2007 do 9.
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: 10. 4.
2007 ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-4784/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija opornega in podpornega
zidu in rekonstrukcija ceste R3-633/1099
Bitnje–Jereka v km 1,084.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija opornega in podpornega zidu
in rekonstrukcija ceste R3-633/1099 Bitnje–Jereka v km 1,084.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija opornega in podpornega zidu in rekonstrukcija ceste R3-633/1099 Bitnje–Jereka
v km 1,084.
Ocenjena vrednost brez DDV: 277.500
EUR.
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II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
360 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
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:
– Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti,
zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:

Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Ob-4594/07
Popravek
V obvestilu o naročilu za opravljanje strokovnih in svetovalnih storitev na področju
komuniciranja in strateškega marketinga, ki
je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 11
z dne 9. 2. 2007, Ob-3256/07, se popravi
točka IV.2.1) tako, da se pravilno glasi:
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. reference ponudnika

Ponderiranje
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Ob-4392/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-28-23, v roke: Igor Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks
+386/1/478-27-55.
Internetni naslov naročnika: http://
www.durs.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 02/2007 ICR.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
storitev optičnega zajema podatkov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72312200.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je vzpostavitev rešitve in opravljanje storitev optičnega zajema
podatkov iz obrazcev na lokaciji zunanjega
izvajalca za potrebe Davčne uprave Republike Slovenije. Predmet javnega naročila je
natančno opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: da.
Naročila dodatnih storitev, skladno z 2.
točko šestega odstavka 29. člena ZJN-2
– dodatne gradnje ali storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih storitev, kot so zajete
v prvotnem naročilu.
Če je znan, navedite začasni časovni
razpored za uporabo teh opcij: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
Finančno zavarovanje je lahko bančna
garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 10.000 EUR, ki mora
veljati najmanj do vključno 31. 5. 2007.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo
posla: ponudnik, ki bo uspel na razpisu,
mora ob podpisu pogodbe, naročniku izročiti
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje
za dobro izvedbo posla v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok za plačilo je 30 dni
od prejema računa za storitve opravljene v
predhodnem mesecu.
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:
Ponudnik se s podpisom ponudbe zavezuje, da izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
– da se strinja s predlogom pogodbe in
bo najkasneje v 3 dneh po pozivu pristopil k
podpisu pogodbe;
– da je registriran za dejavnost, v katero
sodi predmet javnega naročila;
– da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2.
Za podrobnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar za gospodarske družbe
pomeni, da imajo v zadnjih 6 mesecih 0 dni
dospelih neporavnanih obveznosti. Samostojni podjetniki v napovedi ne smejo izkazati izgube pred obdavčitvijo in v zadnjih 6
mesecih ne smejo prekoračiti dovoljenega
stanja (pozitivnega ali odobrenega limita)
na svojem transakcijskem računu in ponudnikova realizacija v letu 2005 mora biti vsaj
enaka vrednosti ponudbe (brez DDV). Realizacija ponudnikov se sešteva pri čemer se
v primeru nastopa:
– dveh partnerjev vrednost zahtevane
realizacije pomnoži s faktorjem 1,2;
– pri treh partnerjih s faktorjem 1,4,
– pri večih 1,5.
Dokazilo:
– Za pravne osebe (gospodarske družbe): BON-1/P, ki ni starejši od enega meseca pred rokom za oddajo ponudb.
– Za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik): potrdilo o plačilni sposobnosti
od vseh bank, pri katerih imajo odprte račune, iz katerih mora biti razvidno, da s.p. nima
tekoče blokade računa in da v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila ni imel zapadlih
neporavnanih obveznosti. Potrdila ne smejo
biti starejša od 30 dni od datuma predložitve
ponudbe in BON-1/SP z bilančnimi podatki
za leto 2005, ali kopija potrjene napovedi za
odmero dohodnine za leto 2005.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Ponudnik se s podpisom ponudbe in
obrazca »Izjava o delavcih« zavezuje, da:
– ima za izvedbo razpisanih storitev na
razpolago ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev,
– so v izjavi o delavcih navedeni vsi delavci, ki bodo v primeru izbire ponudnika
sodelovali v izvajanju razpisanih storitev,
– predlagani delavci, niso bili pravnomočno obsojeni za spodaj našteta dejanja,
ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku
Republike Slovenije:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Vsi predlagani delavci bodo naročniku,
kolikor bo to potrebno in na njegov poziv,
nemudoma predložili pisno soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z nekaznovanostjo.
– predlagani delavci obvladujejo pogovorno slovenščino (pogoj se ne dokazuje
posebej),
– so vsi predlagani delavci redno zaposleni pri ponudniku in/ali podizvajalcu ali
imajo pogodbo o delu,
– so vsi delavci navedeni kot vodje ali
odgovorni za posamezno fazo redno zaposleni pri ponudniku in da
– vsaj trije delavci, imajo vsak vsaj po
eno dokazilo o izvedenem usposabljanju na
področju digitalizacije in hrambe dokumentov v zadnjih dveh letih,
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– vsaj dva delavca imata potrdilo o usposabljanju za delo po ZVDAGA, Uredbi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
in Enotnih tehnoloških zahtev,
– vsaj en delavec ima potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz arhivistike skladno
zahtevam iz Enotnih tehničnih zahtev.
Dokazilo »Izjava o delavcih: izjavo podpiše in žigosa odgovorna oseba ponudnika. V
izjavi o delavcih morajo biti navedeni vsi delavci, ki bodo sodelovali v izvajanju razpisanih storitev. Zahteve za vodjo projekta so:
a) pet ali več let delovnih izkušenj na
področju razpisanih storitev,
b) vodenje vsaj dveh projektov z lastnostmi kot je to definirano v Potrdilu o
uspešno realizirani referenci »Optični zajem
podatkov« v stolpcu 1 (referenca tip 1) ali
enega s številom letno obdelanih obrazcev
3.000.000 ali več,
c) vodenje vsaj enega projekta z z lastnostmi kot je to definirano v Potrdilu o
uspešno realizirani referenci »Optični zajem
podatkov« v stolpcu 2 (referenca tip 2),
d) vodenje vsaj enega projekta z lastnostmi kot je to definirano v Potrdilu o
uspešno realizirani referenci »Optični zajem
podatkov« v stolpcu 3 (referenca tip 3).
Ponudnik mora izkazati, da ima za izvedbo razpisanih storitev delavca, ki izpolnjuje
zahteve za vodjo projekta in lahko nadomesti predloženega vodjo projekta.
Ponudnik mora v izjavi o delavcih navesti, katerega delavca določa za namestnika vodje ali rezervnega vodjo projekta.
Zahteve so:
a) pet ali več let delovnih izkušenj na
področju razpisanih storitev,
b) vodenje vsaj dveh projektov z lastnostmi kot je to definirano v Potrdilu o
uspešno realizirani referenci »Optični zajem
podatkov« v stolpcu 3 (referenca tip 3) ali
enega s številom letno obdelanih obrazcev
2.000.000 ali več,
c) vodenje vsaj enega projekta z lastnostmi kot je to definirano v Potrdilu o
uspešno realizirani referenci »Optični zajem
podatkov« v stolpcu 4 (referenca tip 4).
Za podrobnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik se s podpisom ponudbe zavezuje, da izpolnjuje naslednje pogoje:
– Lokacija prostorov ponujenih za izvajanje razpisanih storitev se nahaja na območju Republike Slovenije.
– Ponudnik razpolaga s prostori, opremo
in izvaja postopke varovanja
– enako, kot to določa davčnim organom
Pravilnik o izvajanju davčnega postopka v
tretjem delu »Fizični, organizacijski tehnični ukrepi ter postopki za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost« (glej: Uradni list
RS, št. 141 z dne 30. 12. 2006. Opomba:
Zahteve glede označevanja veljajo samo
za dokumente in datoteke, ki jih izvajalec
naredi in če vsebujejo podatke, ki so davčna
tajnost.) in
– kot se to zahteva v tej razpisni dokumentaciji.
– ponudnik razpisane storitve izvaja na
eni lokaciji. Prostori, v katerih se storitve
izvajajo, so znotraj enega celovitega varnostnega območja.
– ponudnik ima sprejete in veljavne notranje akte, po katerih se ravna in s katerimi
ureja protipožarno in protivlomno varovanje
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prostorov ter nadzor dostopa do in v prostore namenjene za izvedbo storitev, skladno
predpisom v Republiki Sloveniji.
– ponudnik ima sprejet in veljaven notranji akt/notranje akte po katerem / katerih
se ravna in s katerimi ureja pravila, pogoje
in postopke za izvedbo storitev kot so storitve navedene v tej razpisni dokumentaciji.
Določila tega akta/aktov morajo za področje
razpisanih storitev po vsebini:
– biti skladna z Zakonom o varstvu osebnih podatkov,
– biti skladna zahtevam določenim v
ZVDAGA (Uradni list RS 30/2006 z dne 23. 3.
2006), Uredbi o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86 z
dne 11. 8. 2006) in določilom Enotnih tehnoloških zahtev (dokument 382-17/2006/1 Arhiv
Republike Slovenije) in
– ponudnik ima rešeno vzdrževanje strojne in programske opreme s katero bo izvajal
razpisane storitve.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Ponudnik mora v ponudbi predložiti potrdilo naročnika/ov referenčnih storitev, da je
v preteklih treh letih do roka za predložitev
ponudb uspešno zaključil ali izvaja projekt/e
izvedbe storitev pretvorbe dokumentov v
elektronsko obliko, zajema dokumentov in
zajema podatkov iz dokumentov vključno s
tekočo hrambo.
Dokazilo/dokazila:
Potrdilo/a »Optični zajem podatkov« in
priložena fotokopija obrazca/cev, ki so predmet reference (lahko prazni obrazci; ponudnik označi polja za vpis podatkov).
Potrdilo mora podpisati in žigosati naročnik referenčne aplikacije.
Ponudniki morajo predložiti:
– toliko potrdil »Optični zajem podatkov«,
za referenco z lastnostmi kot so navedene
v stolpcu 1 (referenca tip 1), da vsota (navedena v stolpcu 0 in vrstici 1) uspešno
obdelanih obrazcev presega 5.000.000
obrazcev.
Naročnik bo priznal samo tista potrdila
na katerih bo potrjena obdelava 1.000.000
ali več obrazcev. Velja obrazec, ki ima vsaj
10 polj predvidenih za podatke za zajem s
povprečnim številom 5 mest za znake, ki se
prepoznavajo in znaki za prepoznavanje so
vsaj 90% številke ali črke. Referenca se lahko
nanaša na enega ali več različnih obrazcev.
– toliko potrdil »Optični zajem podatkov«,
za referenco z lastnostmi kot so navedene
v stolpcu 2 (referenca tip 2), da do roka za
oddajo ponudb, vsota uspešno obdelanih
obrazcev presega 2.000.000 obrazcev.
Naročnik bo priznal samo tista potrdila
na katerih bo potrjena obdelava 1.000.000
ali več obrazcev.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-4/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
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Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 236 – 252478 z dne 12. 12. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 3. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 3.
2007 ob 9.30; na sedežu naročnika.
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: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na
spletni strani naročnika: www.durs.gov.si v
direktoriju »Javni razpisi«, pod JN 02/2007
ICR.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: pri naročniku.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 2. 2007.
Davčna uprava RS
Št. 0141/2006
Ob-4610/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Žale Javno podjetje, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): info@zale.si, v roke: Robert Martinčič, tel. 01/420-17-00, e-pošta: robert.martincic@zale.si, faks 01/420-17-02.
Internetni naslov(-i): www.zale.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: pogrebna storitev.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 1/07 – varovanje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 23.
Glavni kraj izvedbe: Žale Javno komunalno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000
Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
naročnik razpisuje razpis za varovanje,
ki obsega fizično varovanje, tehnično varovanje, prevoz gotovine in varstvo pri
delu.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
12.000 EUR z veljavnostjo do 30. 6. 2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo na-

ročilo oddano: na razpis se lahko prijavijo
pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki
imajo licenco za opravljanje varovanja.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki jih določa ZJN-2,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
– informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da
ima poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve,
– da je ekonomsko in poslovno sposoben.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da razpolaga z zahtevanimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri navedenimi v razpisni
dokumentaciji,
– da ima vsa zahtevana potrdila – licence in izpolnjuje druge pogoje v sladu z zakonom o zasebnem varovanju.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. ISO standard
3. rok plačila
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IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 3. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 3.
2007 ob 13. uri; Žale Javno podjetje, d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pooblaščenci, ki se izkažejo s
podpisanim pooblastilom.
Žale Javno podjetje, d.o.o.
Ob-4586/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, SI-1523 Ljubljana, Slovenija, v roke:
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Barbara Gašperlin, tel. +386/1/478-38-00,
e-pošta: barbara.gasperlin@gov.si, faks
+386/1/478-39-00.
Internetni naslov naročnika: http://carina.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točk(-ah).
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Erika Andrlič in Karmen
Kožar, tel. +386/1/478-38-00, e-pošta:
gcu.carina@gov.si, faks +386/1/478-39-00,
internetni naslov: www.carina.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Erika Andrlič in Karmen
Kožar, tel. +386/1/478-38-00, e-pošta:
gcu.carina@gov.si, faks +386/1/478-39-00,
internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba preventivnih zdravstvenih
pregledov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 25.
Glavni kraj izvedbe: izvedba preventivnih
zdravstvenih pregledov na lokacijah Murska Sobota, Maribor, Celje, Ljubljana, Metlika, Krško, Jesenice, Nova Gorica, Sežana,
Koper in izvedba preventivnih zdravstvenih
pregledov za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov na lokacijah Murska Sobota, Maribor,
Celje, Ljubljana, Metlika, Krško, Jesenice, Nova Gorica, Sežana, Koper in izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov
za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih
sevanj.
Ponudnik se obvezuje nuditi naročniku
naslednje storitve:
– izvedbe preventivnih zdravstvenih pregledov, izdaje zdravniških spričeval na predpisanem obrazcu ter obveščanje delavcev
na dom o ugotovitvah oziroma rezultatih
preventivnih zdravstvenih pregledov, o ugotovljenih zdravstvenih okvarah, o morebitnih
bolezenskih stanjih ter svetovanje ustreznega zdravljenja,
– seznanitev delavcev z zdravim načinom prehranjevanja v nočni izmeni ter dobrimi in slabim prehrambenimi navadami.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85121200, 85121000, 85100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01 Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Murska Sobota

1) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov na lokaciji Murska
Sobota.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 85121200,
85121000, 85100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 02 Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Maribor
1) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov na lokaciji Maribor.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 85121200,
85121000, 85100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 03 Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Celje
1) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov na lokaciji Celje.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 85121200,
85121000, 85100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 04 Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Ljubljana
1) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov na lokaciji Ljub
ljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 85121200,
85121000, 85100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 05 Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Metlika
1) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov na lokaciji Metlika.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 85121200,
85121000, 85100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 06 Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Krško
1) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov na lokaciji Krško.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 85121200,
85121000, 85100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 07 Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Jesenice
1) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov na lokaciji Jesenice.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 85121200,
85121000, 85100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 08 Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Nova Gorica
1) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov na lokaciji Nova
Gorica.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 85121200,
85121000, 85100000.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 09 Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Sežana
1) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov na lokaciji Sežana.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 85121200,
85121000, 85100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 10 Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov na lokaciji Koper
1) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov na lokaciji Koper.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 85121200,
85121000, 85100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 11 Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za delavce, ki delajo z
viri ionizirajočih sevanj
1) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov na lokaciji Murska
Sobota.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 85121200,
85121000, 85100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 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.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
preventivnih zdravstvenih pregledov za ca.
1569 zaposlenih.
Ocenjena vrednost brez DDV: 185.500
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila: 30. dan od dneva
uradnega prejema računa.
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:
Podpisana in potrjena izjava ponudnika
z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo
registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– kolikor ima ponudnik status gospodarske družbe je potrebno podpisati in potrditi
izjavo z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da imamo odločbo Ministrstva za zdravje
s katero se dokazuje, da nam Ministrstvo
za zdravje dovoljuje opravljanje dejavnosti
medicine dela;
– kolikor ima ponudnik status zdravnika
zasebnika je potrebna podpisati in potrditi
izjavo z naslednjo vsebino: Pod materialno
in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da
imamo odločbo o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev pri Ministrstvu za
zdravje za opravljanje dejavnosti medicine
dela;
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– kolikor se ponudnik prijavlja za izvajane preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, je
potrebno podpisati in potrditi izjavo z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavljamo, da smo pooblaščeni za opravljanje zdravstvenega nadzora
izpostavljenih delavcev (delavcev, ki delajo
z viri ionizirajočih sevanj) v skladu s Pravilnikom o izvajanju zdravstvenega nadzora
izpostavljenih delavcev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik (kot pravna oseba oziroma
kot fizična oseba) ni bil oziroma, da njegov zakoniti zastopnik (kot fizična oseba) ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06),
in sicer:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik pogoj dokaže z lastno izjavo.
2. Rok plačila: 30. dan od dneva uradnega prejema računa.
3. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem oziroma podizvajalci, mora ponudnik imeti plačane vse svoje obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, kar dokaže z lastno izjavo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora imeti zadostne tehnične in kadrovske zmogljivosti za izvedbo predmetnega
javnega naročila ter poskrbeti za izpolnjevanje potrebnih sanitarno-zdravstvenih pogojev, kar ponudnik dokaže s svojo izjavo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o zdravstveni
dejavnosti.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila
Merila

Ponderiranje

1. cena za posamezno
lokacijo oziroma preventivne
zdravstvene pregled
delavcev, ki delajo z viri
ionizirajočih sevanj
2. oddaljenost ponudnika
od posamezne lokacije

85%
15%

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430/12-2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 4. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 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 4. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 4.
2007 ob 9.30; Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: pooblaščena oseba ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Po sklenitvi pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom lahko naročnik v času
trajanja pogodbe v skladu in s pogoji 29.
člena ZJN-2, če gre za dodatne storitve ali
gradnje:
1. ki niso vključene v prvotni projekt ali
prvotno naročilo, vendar se zaradi nepredvidenih okoliščin postale nujno potreben za
izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih
v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da
se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo:
– če teh gradenj ni mogoče tehnično ali
ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne
da bi to naročnikom povzročilo resne težave ali,
– če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje
tega naročila. Skupna vrednost dodatnih
naročil, opredeljenih v tej točki ne sme presegati 30% prvotnega naročila;
2. ki predstavljajo ponovitev podobnih
gradenj ali storitev kot so zajete v prvotnem
javnem naročilu, pod pogojem, da se oddajo
istemu izvajalcu, kateremu je naročnik oddal
prvotno naročilo, če so te gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom oziroma
prvotnim naročilom, oddanim na podlagi odprtega postopka ali postopka s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks 01/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Vložitev pritožb:
– v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ni drugače določeno,
– 10 dni od dneva prejema odločitve o
dodelitvi javnega naročila oziroma priznanju
sposobnosti.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 2. 2007.
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 961-03/2007
Ob-4612/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jana Šušteršič – Kobal,
tel. 01/47-45-661, v roke: Jana ŠušteršičKobal, e-pošta: natasa.polanc@zpiz.si, faks
01/47-45-212.
Internetni naslov naročnika: www.zpiz.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: popolna oskrba in oskrba dvigal v
prostorih ZPIZ.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe:
– Poslovna stavba ZPIZ, Kolodvorska
ulica 15, Ljubljana,
– Poslovna stavba ZPIZ, Trg OF 12, Ljubljana,
– ZPIZ, OE Nova Gorica, Kidričeva 13,
Nova Gorica,
– ZPIZ, OE Murska Sobota, Kocljeva
12d, Murska Sobota.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
popolna oskrba in oskrba dvigal v prostorih ZPIZ.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50531400.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popolna oskrba 5 osebnih dvigal, in sicer z nosilnostjo: 1050 kg (duplex), 1000 kg, 900 kg
in 630 kg, ter oskrba dveh malih tovornih
dvigal do 100 kg.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 9.000 EUR, z veljavnostjo do 31. 8.
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 dvajset dni po preteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od dneva
prejema računa, ki bo izstavljen po potrjeni
opravljeni storitvi za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
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III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava pooblaščene osebe ponudnika
v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja,
da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42.
člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo,
s katerim naročnika pooblašča za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence.
2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja,
da on sam ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence fizičnih oseb.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Potrdilo poslovne banke, pri kateri ima
ponudnik odprt transakcijski račun, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih
sredstev na transakcijskem računu. Kolikor
ima ponudnik več transakcijskih računov,
mora predložiti potrdila poslovnih bank za
vse transakcijske račune.
2. lzjava ponudnika o plačanih zapadlih
obveznostih do podizvajalcev, s katero izjavlja, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
3. Izjava ponudnika o neuvrstitvi na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne smejo sodelovati, s katero izjavlja, da
ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 60/05)
naročniki ne smejo sodelovati.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije.
2. Referenčna lista ponudnika z navedbo treh različnih naročnikov, pri katerih je
v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajal storitve popolne
oskrbe dvigal, skupaj z referenčnimi potrdili
naročnikov. Referenčna potrdila naročnikov
so lahko fotokopije.
3. Izjava ponudnika v obrazcu Ponudba,
da bo redne servise in preglede dvigal izvajali mesečno.
4. Izjava ponudnika v obrazcu Ponudba,
da se bo v primeru okvare (nedelovanje
dvigala) serviser zglasil na objektu Zavoda,
in sicer:
– med normalnim delovnim časom (od
ponedeljka do petka od 7. do 17. ure) v roku
največ 3 ur od prejema obvestila o okvari;
– izven normalnega delovnega časa v
roku največ 6 ur od prejema obvestila o
okvari.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.

IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-03/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 3. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 5 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, 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.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 3.
2007 ob 12. uri; ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana, vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 2. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-4616/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, Zaloška 5, 1000 Ljubljana,
tel. +386(0)1/587-91-27, v roke: Marinka Zadel Vidmar, e-pošta: Mzadel@onko-i.si, faks
+386(0)1/587-94-06.
Internetni naslov naročnika: http://www.
onko-i.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/590-75-600, e-pošta:
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info@praetor.si, faks 00386(0)1/590-75-609,
internetni naslov: www.praetor.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Praetor d.o.o.,
Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/590-75-600, e-pošta:
info@praetor.si, faks 00386(0)1/590-75-609,
internetni naslov: www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup letalskih kart in organiziranje
službenih potovanj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 20.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 5.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet okvirnega sporazuma je sukcesivno naročanje organizacije nakupa
letalskih kart in/ali organizacije nakupa
letalskih kart, skupaj z organizacijo namestitvenih aranžmajev (ali zgolj organizacija namestitvenih aranžmajev). Namestitveni aranžmaji se navadno naročajo zgolj ob
naročilu organizacije letalskega prevoza, ni
pa to nujno. V okviru sklopa 2 lahko naročnik
poleg organizacije nakupa letalskih kart in/ali
namestitvenih aranžmajev, naroči tudi ostale
spremljajoče storitve, ki so povezane z izvedbo službenega potovanja, kot npr. organiziranje taxi in drugih prevozov, organiziranje
udeležbe na poslovnem dogodku ipd.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63512000, dodatni predmet(-i): 63500000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Organiziranje nakupa letalskih
kart
1) Kratek opis: predmet sklopa je nakup
letalskih kart glede na vsakokratne potrebe
naročnika.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63512000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino storitev, saj je količina zanj
v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Organiziranje nakupa letalskih
kart, skupaj z organizacijo namestitvenih
aranžmajev (ali zgolj organizacija namestitvenih aranžmajev)
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1) Kratek opis: predmet sklopa je nakup
letalskih kart, skupaj z organizacijo namestitvenih aranžmajev (ali zgolj organizacija
namestitvenih aranžmajev) glede na vsakokratne potrebe naročnika.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 63511000,
dodatni predmet(-i): 63512000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino storitev, saj je količina zanj
v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne
zavezuje, da bo naročil določeno količino
predmetnih storitev, saj je količina zanj v
trenutku sklepanja tega sporazuma objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se z okvirnim
sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če
bo naročal storitve, ki so predmet tega razpisa, pozval kandidate, s katerimi bo imel
sklenjene okvirne sporazume, za oddajo
ponudb na način, naveden v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kandidati, s katerimi bo naročnik sklenil okvirni
sporazum, bodo morali v 8 dneh po podpisu
okvirnega sporazuma naročniku predložiti
bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 2.000 € in z veljavnostjo 4 let od sklenitve okvirnega sporazuma. Zavarovanje se lahko letno obnavlja,
če se pred iztekom starega predloži novo
zavarovanje.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila je 30. dan po
posamezni opravljeni storitvi in po prejemu
pravilne fakture.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2. Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz
obrazca A-4 »Prijava«.
2. Samo za sklop 2: kandidat ima licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja
turističnih aranžmajev in za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev. Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz potrdila
Gospodarske zbornice Slovenije, da ima
ponudnik licenco za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih aranžmajev in za
opravljanje dejavnosti prodaje turističnih
aranžmajev (skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, Uradni list RS, št.
2/04).
3. Kandidat je IATA agent (IATA sales
agent, pooblaščen s strani IATA za prodajo
vseh IATA prevoznikov). Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz potrdila IATA (International
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Air Transport Association) o mednarodni registraciji (lahko je tudi kopija), ki ga kandidat
priloži prijavi. Potrdilo je lahko predloženo v
slovenskem ali angleškem jeziku.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Kandidat ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. Izpolnjevanje
pogoja je razvidno iz obrazca A-4 »Prijava«.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. Kandidat je v letih 2004, 2005 in 2006
za poljubno število naročnikov izvajal storitve predmeta javnega naročila v povprečni
vrednosti za pretekla tri leta vsaj 100.000
EUR letno (brez DDV) (izpolnjevanje pogoja
šteje za ustrezno pri obeh sklopih). Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz navedbe referenc v zahtevanem času, obsegu, načinu
in količini, v obrazcu A-4 Prijava – posebne
listine ni potrebno priložiti.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih subjektov: 5.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov: v primeru, da bo popolno
prijavo na posamezen sklop vložilo več kot
5 prijaviteljev, bo naročnik sklenil okvirne
sporazume s prvimi petimi kandidati, katerih
vsota zneskov 5 največjih predloženih referenc za posamezen sklop bo najvišja.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: JNVV/S2-SJNZS001/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 3. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 3. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386(1)234-28-00,
faks 00386(1)234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po prejemu odločitve o priznanju sposobnosti.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Državna revizijska komisija, Slovenska
54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 00386(1)234-28-00,

faks 00386(1)234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 2. 2007.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-4782/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava idejnega projekta rekonstrukcije gl. c. G2-102/1038 Bača-Dolenja
Trebuša od km 0,1 do 2,5, od km 2,5 do 5,5
in od km 5,5 do 8,5.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Odsek 1038 cesta
G2-102 Bača–Dol. Trebuša.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava idejnega projekta rekonstrukcije
gl. c. G2-102/1038 Bača-Dolenja Trebuša
od km 0,1 do 2,5, od km 2,5 do 5,5 in od
km 5,5 do 8,5.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava idejnega projekta rekonstrukcije gl. c.
G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša od km
0,1 do 2,5, od km 2,5 do 5,5 in od km 5,5
do 8,5.
Ocenjena vrednost brez DDV: 141.666,67
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
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III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti,
zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 4. 2007 do 8. ure.

Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 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: 10. 4.
2007 ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/07
Ob-4895/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; lzpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR in POV za glavno cesto
Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: glavna cesta Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–
Mengeš z obvoznico Mengeš.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne dokumentacije PGD,
PZI, PZR in POV za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232200.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR
in POV za glavno cesto Želodnik–Mengeš–
Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš.
Ocenjena vrednost brez DDV: 973.333,33
EUR.
ll.2.2) Opcije: da.
Rok izdelave je razviden iz Projektne
naloge.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 33.000 EUR in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
lzjava po ZJN-2 42/1, 2. odstavku.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik priloži bonitetno informacijo iz katere
je razvidno, da ima povprečni letni promet
v zadnjih treh letih, oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, v minimalni višini 1,168.000 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega
računa v obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v Poglavju 10,
da ima plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Izjava banke o možnosti
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki
Sloveniji ali tuje banke v višini 1,168.000
EUR za vsa razpisana dela.
lll.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Stran

1146 /

Št.

16 / 23. 2. 2007

Seznam najpomembnejših opravljenih
istovrstnih del, v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe.
Seznam glavne izvajalčeve računalniške
opreme seznam ključnih kadrov, odgovornih
za izdelavo projektne dokumentacije, kjer
mora navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre. Priložiti mora tudi cenik
efektivnih ur po kvalifikacijah.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2006/000292.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006 /S 097-103926 z dne 23. 5. 2006.
Druge
prejšnje
objave:
2006 /S 106-113715 z dne 7. 6. 2006,
2006 /S 194-206381 z dne 11. 10. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 41 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 34,17 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 4. 2007 do
10.30.
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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 4.
2007 ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: da.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 2. 2007.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 9316-4/2005-56
Ob-4804/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije; Urad za droge, Langusova 4,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Jože
Hren, tel. +386/1/478-87-04, e-pošta:
joze.hren@gov.si, faks +386/1/478-87-15.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.uradzadroge.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zmanjševanje povpraševanja po
drogah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Urad
za droge, Ljubljana, Slovenija.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
kombiji, prirejeni za terensko izvajanje
programov zmanjševanja povpraševanja
po drogah v Sloveniji.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 230.800 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: št.:
2004/016-710.04.05.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da; Obvestilo o naročilu:
94/2006 z dne 8. 9. 2006.
Št. naročila 9601004.04.05.002
Naslov: Krepitev programov zmanjševanja povpraševanja po drogah
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: Dat-Con d.o.o., Polzela 136a,
3313
Polzela,
Slovenija,
e-pošta:
info@dat-con.si, tel. 00386/3/703-33-00,
faks 00386/3/572-04-08.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:

Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 300.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
230.800 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; prehodni vir za Slovenijo – zmanjševanje povpraševanja po drogah, številka
programa: 2004/016-710.04.05.
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.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 2. 2007.
Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije; Urad za droge
Ob-4214/07
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.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava osebnih vozil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze v
RS.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava osebnih vozil.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 147,706.385,60 SIT.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

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

Ponderiranje

0.85
0.08
0.05
0.02

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 406/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 062-016803 z dne 16. 6. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 195-207190
z dne 12. 10. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: osebna vozila
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 1. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Re-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nault-Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
128,222.400 SIT.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: kombinirana vozila
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Viling
d.o.o., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
19,483.985,60 SIT.
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:
12. 2. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 111/07
Ob-4427/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tajništvo komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup ultrazvočnih aparatov za
1. in 2. sklop.
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 ultrazvočnih aparatov:
1. sklop: ultrazvočni aparat z barvnim
doplerjem,
2. sklop: ultrazvočni aparat z barvnim doplerjem za področje vratnih in znotraj možganskih arterij.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.20.00-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 170.467,44 EUR z 20% DDV; najnižja ponudba 170.467.44 EUR z 20% DDV,
najvišja ponudba 170.467,44 EUR z 20%
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.
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IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S13-014334 z
dne 19. 1. 2007.
Druge prejšnje objave: 2006/S175-186453
z dne 14. 9. 2006.
Št. naročila: 80
Naslov: Nakup ultrazvočnih aparatov za
1. in 2. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 187.781,67 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
170.467,44 EUR z 20% DDV; najnižja ponudba 170.467,44 EUR z 20% DDV najvišja
ponudba 171.467,44 EUR 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: predmetno
javno naročilo je bilo oddano na podlagi
izvedenega postopka s pogajanji brez predhodne objave na osnovi prve točke tretjega
odstavka 20. člena ZJN-1 po neuspelem
javnem razpisu, ki je bil objavljen v Ur. l. RS,
št. 96 z dne 15. 9. 2006, Ob-25632/06.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 2. 2007.
Klinični center Ljubljana

Storitve
Ob-4233/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta: gp.
mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http:
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: tekoče vzdrževanje električnih
napeljav in naprav na skupnih površinah
in objektih na mejnih prehodih RS na področju PU: Koper, Nova Gorica in Postojna;
številka zadeve: 430-213/2006, oznaka JN:
2006/P 43.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: tekoče vzdrževanje električnih napeljav in
naprav na skupnih površinah in objektih
na mejnih prehodih RS na področju PU:
Koper, Nova Gorica in Postojna.
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II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.00.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 5,644.789,20 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
f) Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka 430-213/2006,
zap. št. JN: 2006/P 43.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Uradni list RS, št.
74 z dne 9. 7. 2004.
Št. naročila: 430-213/2006
Naslov: Tekoče vzdrževanje električnih
napeljav in naprav na skupnih površinah in
objektih na mejnih prehodih RS na področju
PU: Koper, Nova Gorica in Postojna
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elcos d.o.o., Vodmatska 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: elcos@elcos.si, tel.
01/540-34-10, faks 01/540-34-50.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5,644.789,20 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 mesece.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-4234/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
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Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: tekoče vzdrževanje strojnih napeljav in naprav na skupnih površinah in
objektih na mejnih prehodih RS na področju
PU: Murska Sobota, Celje, Slovenj Gradec,
Ljubljana, Kranj in Maribor; številka zadeve:
430-212/2006, oznaka JN: 2006/P 42.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
tekoče vzdrževanje strojnih napeljav in
naprav na skupnih površinah in objektih
na mejnih prehodih RS na področju PU:
Murska Sobota, Celje, Slovenj Gradec,
Ljubljana, Kranj in Maribor.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.00.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 3,631.399,56 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
f) Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka 430-212/2006,
zap. št. JN: 2006/P 42.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Uradni list RS, št.
74 z dne 9. 7. 2004.
Št. naročila: 430-212/2006
Naslov: Tekoče vzdrževanje strojnih napeljav in naprav na skupnih površinah in
objektih na mejnih prehodih RS na področju
PU: Murska Sobota, Celje, Slovenj Gradec,
Ljubljana, Kranj in Maribor
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sortima d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: sortima@siol.net,
tel. 02/252-33-12, faks 02/252-10-89.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,631.399,56 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 mesece.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
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VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-4244/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih
sistemov in naprav na mejnih prehodih na
področju policijskih uprav Slovenj Gradec,
Maribor (severni del), Celje, Maribor (južni
del), Kranj, Murska Sobota in Nova Gorica,
oznaka JN: ODVU5PU-29/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 14.
Glavni kraj izvedbe: mejni prehodi na
področju policijskih uprav Slovenj Gradec,
Maribor (severni del), Celje, Maribor (južni
del), Kranj, Murska Sobota in Nova Gorica.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja
in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na
področju policijskih uprav Slovenj Gradec, Maribor (severni del), Celje, Maribor
(južni del), Kranj, Murska Sobota in Nova
Gorica.
Naročilo je razdeljeno na 5 sklopov:
– sklop 1 – izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Slovenj
Gradec, Maribor (severni del);
– sklop 2 – izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Celje (razen
mejni prehod Pavličevo sedlo), Maribor (južni del – meja z Republiko Hrvaško);
– sklop 3 – izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,

vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Murska
Sobota;
– sklop 4 – izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Kranj in
Celje (za mejni prehod Pavličevo sedlo);
– sklop 5 – izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja in obratovanja objektov,
vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Nova
Gorica.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 422,944.102 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: številka:
430-145/2006, oznaka javnega naročila ODVU5PU-29/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S127-135652 z dne 7. 7. 2006; Uradni list RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S166-178324
z dne 1. 9. 2006; Uradni list RS, št. 92 z dne
1. 9. 2006.
Št. naročila: ODVU5PU-29/2006, številka 430-145/2006
Naslov: »Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijskih uprav Slovenj Gradec, Maribor (severni del), Celje, Maribor
(južni del), Kranj, Murska Sobota in Nova
Gorica«.
Sklop 1: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Slovenj Gradec, Maribor (severni del)
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hernaus d.o.o., Kopališka cesta 2, 3320 Velenje, Slovenija, e-pošta: info@hernaus.si, tel.
+386/3/898-36-00, faks +386/3/898-36-20.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
54,633.492 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: elektro
in strojne instalacije: Tames, d.o.o., Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj.
Št. naročila ODVU5PU-29/2006, številka
430-145/2006
Naslov: »Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijskih uprav Slovenj Gradec, Maribor (severni del), Celje, Maribor
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(južni del), Kranj, Murska Sobota in Nova
Gorica«.
Sklop 2: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Celje (razen
mejni prehod Pavličevo sedlo), Maribor (južni del-meja z Republiko Hrvaško)
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hernaus d.o.o., Kopališka cesta 2, 3320 Velenje, Slovenija, e-pošta: info@hernaus.si, tel.
+386/3/898-36-00, faks +386/3/898-36-20.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
95,847.383,20 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: elektro
in strojne instalacije: Tames, d.o.o., Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj.
Št. naročila ODVU5PU-29/2006, številka
430-145/2006
Naslov: »Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijskih uprav Slovenj Gradec, Maribor (severni del), Celje, Maribor
(južni del), Kranj, Murska Sobota in Nova
Gorica«.
Sklop 3: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na področju policijske uprave Murska
Sobota
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Čistoča d.o.o., Ljubljanska c. 12f, 1236 Trzin, Slovenija, e-pošta: info@cistoca.si, tel.
+386/1/560-31-00, faks +386/1/560-31-19.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
115,162.210,80 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
– podpolagalska in keramičarska dela:
Gradnje Lamut d.o.o., Ilichova 21, 2000 Maribor,
– gradbena dela: Gradnje Lamut d.o.o.,
Ilichova 21, 2000 Maribor,
– krovsko-kleparska dela: Krovstvo in
kleparstvo Danilo Karo s.p., Malečnik 241,
2229 Malečnik,
– vodovodna, plinska, kanalizacijska
dela: Sepro, Grošelj Gorazd s.p., Cesta
9. avgusta 27a, 1410 Zagorje,
– mizarska dela: Montaža mizarskih izdelkov Kralj Anton s.p., Mengeška cesta 10,
1236 Trzin.

Št. naročila ODVU5PU-29/2006, številka
430-145/2006
Naslov: »Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijskih uprav Slovenj Gradec, Maribor (severni del), Celje, Maribor
(južni del), Kranj, Murska Sobota in Nova
Gorica«.
Sklop 4: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Kranj in Celje
(za mejni prehod Pavličevo sedlo)
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SPL
d.d., Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-36-861, faks
+386/1/23-11-139.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
89,327.316 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: vzdrževanje elektro in vodovodne instalacije:
Lavrenčič Primož s.p., Dunajska 156, 1000
Ljubljana.
Št. naročila ODVU5PU-29/2006, številka
430-145/2006
Naslov: »Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijskih uprav Slovenj Gradec, Maribor (severni del), Celje, Maribor
(južni del), Kranj, Murska Sobota in Nova
Gorica«.
Sklop 5: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
na področju policijske uprave Nova Gorica
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SPL
d.d., Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-36-861, faks
+386/1/23-11-139.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
67,973.700 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: vzdrževanje elektro in vodovodne instalacije:
Lavrenčič Primož s.p., Dunajska 156, 1000
Ljubljana.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
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naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-4393/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: tekoče vzdrževanje električnih napeljav na skupnih površinah in objektih na mejnih prehodih RS na področju PU: Krško in
Novo mesto; številka zadeve: 430-205/2006,
oznaka JN: 2006/P 35.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: tekoče vzdrževanje električnih napeljav na
skupnih površinah in objektih na mejnih
prehodih RS na področju PU: Krško in
Novo mesto.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.00.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 3,450.966 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
f) Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročijo v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka 430-205/2006,
zap. št. JN: 2006/P 35.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
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Obvestilo o naročilu: Uradni list RS, št.
74 z dne 9. 7. 2004.
Št. naročila: 430-205/2006
Naslov: »Tekoče vzdrževanje električnih
napeljav na skupnih površinah in objektih na
mejnih prehodih RS na področju PU: Krško
in Novo mesto«
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Adaptacije – vzdrževanje d.o.o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: info@adaptacije-vzdrževanje.si, tel.
01/42-32-867, faks 01/42-32-868.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,450.966 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 mesece.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-4394/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: tekoče vzdrževanje manjših gradbenih in zaključnih del na skupnih površinah in
objektih na mejnih prehodih RS na področju
PU: Krško, Novo mesto, Kranj in Ljubljana;
številka zadeve: 430-208/2006, oznaka JN:
2006/P 38.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slovenija.
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Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
tekoče vzdrževanje manjših gradbenih
in zaključnih del na skupnih površinah
in objektih na mejnih prehodih RS na
področju PU: Krško, Novo mesto, Kranj
in Ljubljana.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.00.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 3,174.732 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
f) Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka 430-208/2006,
zap. št. JN: 2006/P 38.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Uradni list RS, št.
74 z dne 9. 7. 2004.
Št. naročila: 430-208/2006
Naslov: Tekoče vzdrževanje manjših
gradbenih in zaključnih del na skupnih površinah in objektih na mejnih prehodih RS
na področju PU: Krško, Novo mesto, Kranj
in Ljubljana
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Adaptacije – vzdrževanje d.o.o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: info@adaptacije-vzdrževanje.si, tel.
01/42-32-867, faks 01/42-32-868.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,174.732 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 mesece.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

Ob-4395/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: tekoče vzdrževanje manjših gradbenih in zaključnih del na skupnih površinah in
objektih na mejnih prehodih RS na področju
PU: Murska Sobota, Slovenj Gradec, Celje, Maribor; številka zadeve: 430-210/2006,
oznaka JN: 2006/P 40.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
tekoče vzdrževanje manjših gradbenih in
zaključnih del na skupnih površinah in
objektih na mejnih prehodih RS na področju PU: Murska Sobota, Slovenj Gradec, Celje, Maribor.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.00.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 8,492.475,60 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
f) Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo v skladu z natačnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka 430-210/2006,
zap. št. JN: 2006/P 40.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Uradni list RS, št.
74 z dne 9. 7. 2004.
Št. naročila: 430-210/2006
Naslov: Tekoče vzdrževanje manjših
gradbenih in zaključnih del na skupnih površinah in objektih na mejnih prehodih RS
na področju PU: Murska Sobota, Slovenj
Gradec, Celje, Maribor
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sortima d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: sortima@siol.net,
tel. 02/252-33-12, faks 02/252-10-89.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
8,492.475,60 SIT z 20% DDV.
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Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 mesece.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-4396/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: tekoče vzdrževanje manjših gradbenih in zaključnih del na skupnih površinah in objektih na mejnih prehodih RS na
področju PU: Nova Gorica; številka zadeve:
430-209/2006, oznaka JN: 2006/P 39.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
tekoče vzdrževanje manjših gradbenih
in zaključnih del na skupnih površinah
in objektih na mejnih prehodih RS na
področju PU: Nova Gorica.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.00.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 2,837.460 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
f) Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se

naročajo v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka 430-209/2006,
zap. št. JN: 2006/P 39.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Uradni list RS, št.
74 z dne 9. 7. 2004.
Št. naročila: 430-209/2006
Naslov: Tekoče vzdrževanje manjših
gradbenih in zaključnih del na skupnih površinah in objektih na mejnih prehodih RS
na področju PU: Nova Gorica
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dom
Koper d.o.o., Ferrarska 17, 6000 Koper,
Slovenija, e-pošta: info@domkoper.si, tel.
05/611-10-00, faks 05/611-10-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,837.460 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 mesece.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-4397/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: tekoče vzdrževanje manjših gradbenih in zaključnih del na skupnih površinah
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in objektih na mejnih prehodih RS na področju PU: Koper in Postojna; številka zadeve:
430-214/2006, oznaka JN: 2006/P 44.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
tekoče vzdrževanje manjših gradbenih
in zaključnih del na skupnih površinah
in objektih na mejnih prehodih RS na
področju PU: Koper in Postojna.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.00.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 3,564.792 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
f) Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka 430-214/2006,
zap. št. JN: 2006/P 44.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Uradni list RS, št.
74 z dne 9. 7. 2004.
Št. naročila: 430-214/2006
Naslov: Tekoče vzdrževanje manjših
gradbenih in zaključnih del na skupnih površinah in objektih na mejnih prehodih RS
na področju PU: Koper in Postojna
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Adaptacije – vzdrževanje d.o.o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: info@adaptacije-vzdrževanje.si,
tel. 01/42-32-867, faks 01/42-32-868.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,564.792 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 mesece.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
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VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-4547/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava idejne zasnove, geološkega poročila in geodetskega posnetka
v M 1:5000 za mejni prehod Podplanina
(dodatne storitve po osnovni pogodbi št.
3111-ODIKTD-17/2006-84).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je izdelava novih:
– idejne zasnove,
– geološkega in hidrološkega poročila,
– geodetskega posnetka v M 1:500,
za mejni prehod Podplanina.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 5.724 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: številka: 430-8/2007,
oznaka javnega naročila 2007/P 2; zveza:
številka: 430-45/2006, oznaka javnega naročila: ODIKTD-17/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S104-111517
z dne 2. 6. 2006, Uradni list RS, št. 57 z dne
2. 6. 2006.
Druge
prejšnje
objave:
2006/S-190-201600 z dne 5. 10. 2006, Uradni list RS, št. 102-103 z dne 6. 10. 2006.
Št. naročila 2007/P 2, številka
430-8/2007
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Naslov: Izdelava idejne zasnove, geološkega poročila in geodetskega posnetka v
M 1:5000 za mejni prehod Podplanina (dodatne storitve po osnovni pogodbi št. 3111ODIKTD-17/2006-84)
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica, Slovenija, e-pošta: projekt@siol.net, tel. +386/5/338-00-00, faks
+386/5/302-44-93.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: 5.724
EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-4554/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na MP Karavanke;
številka zadeve: 430-333/2006, oznaka JN:
2007/P 3.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izvajanje storitev vzdrževanja, upravljanja
in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na MP Karavanke.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.

II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 145.472,72 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
f) Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka 430-333/2006,
zap. št. JN: 2007/P 3.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Uradni list RS, št.
122-123 z dne 12. 12. 2003.
Št. naročila: 430-333/2006, oznaka javnega naročila: 2007/P 3
Naslov: Izvajanje storitev vzdrževanja,
upravljanja in obratovanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav na MP Karavanke
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SPL d.d.,
Frankopanska 18a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-36-861, faks 01/23-11-139.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
145.472,72 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 8 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 00701-03/2006
Ob-4731/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: popis in priprava investicijsko-tehnične dokumentacije ceste za digitalizacijo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
popis in priprava investicijsko-tehnične
dokumentacije ceste za digitalizacijo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
92312213.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 179.819,72 EUR.
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.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 203-216271
z dne 24. 10. 2006.
Št. naročila: 195
Naslov: Popis in priprava investicijskotehnične dokumentacije ceste za digitalizacijo
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 1. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikrografija d.o.o., Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 200.300,45 EUR.
Skupna končna vrednost naročila:
179.819,73 EUR.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

vodenj, odsek 1113 cesta R1-210 Sovodenj–Cerkno.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74131500.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 136.967,95 EUR.
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.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 217-233053
z dne 15. 11. 2006.
Št. naročila: 199
Naslov: Študija variant s predl. najustreznejše var. rešitve (PNV) za gradnjo drž. c.
R1-210/1111 Gorenja vas–Trebija, 1112 Trebija–Sovodenj in 1113 Sovodenj–Cerkno.
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 175.262,89 EUR.
Skupna končna vrednost naročila:
136.967,95 EUR.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 00701-03/2006
Ob-4732/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: študija variant s predl. najustreznejše var. rešitve (PNV) za gradnjo drž. c.
R1-210/1111 Gorenja vas–Trebija, 1112 Trebija–Sovodenj in 1113 Sovodenj–Cerkno.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1111 cesta
R1-210 Gorenja vas–Trebija, odsek 1112
cesta R1-210 Trebija–Sovodenj, odsek 1113
cesta R1-210 Sovodenj–Cerkno.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
odsek 1111 cesta R1-210 Gorenja vas–Trebija, odsek 1112 cesta R1-210 Trebija–So-

Blago

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi

Ob-4408/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JGZ »Kozjak« Maribor, Vošnjakova ulica 16, 2000 Maribor, Slovenija, v
roke: Irena Želj, tel. 02/290-96-13, e-pošta:
i.zelj@kozjak-mb.si, faks 02/290-96-24.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: tlačne vzmeti za tečaj.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzmeti za tečaj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavi kraj dobave: Vošnjakova ulica 16,
Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
naročilo zajema tlačne vzmeti debeline
žice 4,2 mm in 4,6 mm galvansko cinkanje (modro skladno z ROHS direktivo)
ali surove.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73202081.
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II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila, ali začetek:
1. 5. 2007, zaključek: 30. 4. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
1. da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa;
2. da nudi min. 60-dnevni plačilni rok od
prevzema blaga.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 7/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese ES v smislu 1. člena
Konvencije o zaščiti finančnih interesov ES,
pranje denarja.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
III.2.3) Tehnična sposobnost: da zagotavlja zahtevane tehnične lastnosti vzmeti,
ki so opisane v prilogi 1 in 2, ter omogoča
preizkus le-teh na vzdržljivost vzmeti pred
podpisom pogodbe; da zagotavlja, da bo
prvo blago dobavil najkasneje v 14 dneh po
podpisu pogodbe in dostavo fco naročnik;
da nudi v primeru reklamacije odzivni čas
48 ur za odpravo napake oziroma nadomestilo kosov.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 7. 4. 2009 ali 24 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 10. uri; sedež podjetja.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
JGZ »Kozjak«
Ob-4430/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper, Slovenija, v roke:
Nadja Buzečan ali Sandi Pucer Novak,
tel. 05/66-47-225 ali 66-47-220, e-pošta: sandi.pucer-novak@zd-koper.si, faks
05/66-47-200.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis po odprtem postopku
za dobavo polno opremljenega reševalnega
vozila – reanimobila, JN-1/07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Koper.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava polno opremljenega reševalnega vozila – reanimobila – po odprtem
postopku.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34 11 41 10 – 3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 5. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
6.000 €.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok 45 dni od prevzema
reanimobila.
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:
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe),
– nedovoljeno sprejemanje ali dajanje
daril, jemanje podkupnine, dajanja podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija. Preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
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Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v
RS morajo predložiti dokazila, da niso storili
navedenih dejanj. Če država, v kateri ima
gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja
takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt poda zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika gospodarskega subjekta.
Proti ponudniku ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek oziroma
drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ponudnika;
poslovanja ne sme upravljati sodišče; ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v kateremkoli podobnem položaju;
proti njemu ni bil uveden katerikoli postopek
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države v kateri ima ponudnik sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudnik ne sme biti s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem
in/ali da ni storil velike strokovne napake s
področja predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudnik mora izpolnjevati obveznosti v
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost
in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudnik mora imeti veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana
dejavnost, o vpisu v register poklicev ali v
trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v RS, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, takih
potrdil ne izdaja, mora ponudnikov zakoniti
zastopnik podati zapriseženo pisno izjavo, s
katero potrjuje, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.
Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na
podlagi posebnega zakona za opravljanje
take dejavnosti potrebno pridobiti takšno
dovoljenje ali, če morajo biti člani posebne
organizacije, da bi lahko opravljali svojo dejavnost oziroma izpolnili naročilo.
Dokazilo: potrdilo o tem dovoljenju oziroma potrdilo o članstvu ali izjava, da takega dovoljenja iz prejšnjega odstavka ne
potrebuje oziroma da ni potrebno biti član
posebne organizacije.
Ponudnik se mora strinjati, da lahko naročnik pridobi potrebne podatke o njem iz
uradnih evidenc.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
TRR.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da ni imel blokiranega
TRR. Če ima ponudnik več računov, mora
predložiti toliko potrdil, kolikor ima računov.
Ponudnik mora nuditi 45-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Ponudnik mora sprejeti vse pogoje iz
razpisne dokumentacije.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben
upravljanja, mora imeti izkušnje, ugled ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudnik mora reanimobil dobaviti najkasneje v mesecih po podpisu pogodbe, fco
sedež naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Avtomobil in vgrajena oprema mora biti
v skladu s predpisi in standardi, ki veljajo v
RS, tako, da ga lahko naročnik začne takoj
uporabljati.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudnik mora zagotavljati servis v kraju, v katerem ima naročnik sedež, z odzivnim časom 24 ur v času garancije, kot tudi
še 24 mesecev po poteku garancije. Pozneje odzivni čas ne sme biti daljši od 48 ur.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 3. 2007 do 10. ure.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 3.
2007 ob 12. uri; tajništvo naročnika, Dellavallejeva 3, 6000 Koper.
Zdravstveni dom Koper
Št. 137
Ob-4595/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: mag. Maja Slovenc, tel.
+386/1/476-87-44, e-pošta: maja.slovenc@
fe.uni-lj.si, faks +386/1/476-87-45.
Internetni naslov(-i): www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JROP2-2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: Tržaška 25, Ljub
ljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Optični merilni sistem za merjenje koordinat (pozicije: x, y, z) markerja v prostoru z volumnom nekaj m3 v naslednjem
obsegu in konfiguraciji:
– Zasnovan na aktivnih markerjih, primeren za merjenje v realnem času.
– Dva senzorja pozicije (primerno za
merjenje rotacij ali dveh strani).
– Vključen ali možnost za analogno/digitalni vhodno/izhodni vmesnik.
– PCI vmesnik.
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– Kalibracijsko telo.
– Digitalizacijska sonda.
– Aplikacijska programska oprema naj
vključuje: modul za zajem podatkov (x, y,
z pozicije z markerjev in/ali analognih podatkov z merilne kartice), modul za prikazovanje podatkov v obliki paličastih struktur,
modul za pregledovanje časovnih potekov
markerjev in drugih kanalov podatkov v odvisnosti od časa.
– Razvojna programska oprema naj
vključuje: procedure, knjižnice, možnosti za
vključevanje sistemskih klicev obravnavanega sistema v lastnih aplikacijah, npr. C++.
– Točnost merjenja pozicije v prostoru
na razdalji več od 25 m naj bo manj od
0.1 mm.
– Ločljivost na razdalji več od 2 m v razredu 0.01 mm.
– Merilno območje konične oblike velikosti prostornine več od 20 m3.
– Maksimalna frekvenca vzorčenja več
od 4000 Hz.
– Maksimalno število markerjev več
100.
– Prenosen sistem – dovoljena teža
max.: 20 kg.
– Povezljivost: PCI, SCSI, Ethernet vmesnik.
– Rok dobave: do 4 tedne od podpisa
pogodbe.
– Garancijski rok: minimalno 12 mesecev od zagona opreme.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.10.00-4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
28 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 10% pogodbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbe, z veljavnostjo do izteka garancije blaga.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 8 dni po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
1. Potrdilo, da ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN-2;
Dokazila:
– pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika),
– pisna izjava zakonitega zastopnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da zakoniti
zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike),
– ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da
niso storili dejanj iz prvega odstavka 42.
člena ZJN-2.

Če gre za utemeljen dvom o osnovni
sposobnosti kandidatov ali ponudnikov,
naročnik lahko zaprosi pristojne organe, z
namenom da bi pridobil vse informacije o
osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prejšnjega odstavka, za katere menijo, da so potrebni.
Če gre za kandidata ali ponudnika, ki
nima sedeža v Republiki Sloveniji, lahko
naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne
organe v državi, v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo
pridobiti naročniki, se morajo nanašati na
pravne oziroma fizične osebe in vse druge
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje,
odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.
Ponudniki priložijo pooblastilo, da naročnik lahko pridobi podatke iz kazenske
evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) v državi, v kateri ima kandidat ali
ponudnik svoj sedež.
2. Potrdilo, da 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: pisna izjava ponudnika pod
materialno in kazensko odgovornostjo, da
ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo naročniki ne smejo
sodelovati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
1. Potrdilo, da ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih
pred objavo obvestila o tem naročilu;
Dokazilo:
1.1. za pravne osebe (gospodarske družbe):
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, kot izjava
pod prisego, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel neporavnanih obveznosti in
pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča
naročnika za pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc, ki izkazujejo dejansko stanje ponudnika v državi, v kateri ima kandidat ali
ponudnik svoj sedež.
ali
1.2. za fizične osebe (samostojni podjetnik):
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava
pod prisego in sicer, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih pred objavo obvestila o tem
naročilu ni imel neporavnanih obveznosti in
pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča
naročnika za pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc, ki izkazujejo dejansko stanje ponudnika v državi, v kateri ima kandidat ali
ponudnik svoj sedež.
2. Potrdilo, da ima ponudnik plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ima plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
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1. Ponudnik je tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo.
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da je tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo. Ponudnik
mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe dobro izvedel dve istovrstni
dobavi v posamični vrednosti posla najmanj
91.000 € brez DDV.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. tehnične prednosti

Ponderiranje

60%
40%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 3. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 12. 6. 2007, ali 3 mesece ali 90
dni od datuma, določenega za sprejemanje
ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 3.
2007 ob 12. uri, Tržaška 25, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Datum odposlanja tega obvestila: 15. 2.
2007.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Ob-4601/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JGZ »Kozjak« Maribor, Vošnjakova
ulica 16, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vošnjakova ulica 16, v
roke: Irena Želj, tel. 02/290-96-13, e-pošta:
i.zelj@kozjak-mb.si, faks 02/290-96-24.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: linija za izdelavo pohodnih
mrež.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: linija za izdelavo pohodnih mrež.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vošnjakova ulica 16,
Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
naročilo zajema ležišče za vlaganje nosilnih lamel, mehanizem za pomikanje nastajajoče mreže, stiskalnica s silo med
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60–100 t, podajalna naprava z zanko za
vstavljanje in odrez vezne lamele, možnost izdelave mrež min. 3000x1700 mm,
delitev lamel z možnostjo nastavitve na
33,33 mm in 12,5 mm, zmogljivost: min.
300 tekočih metrov v 8 urah, rabljen stroj
vendar priporočena starost 15–20 let,
montaža.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
84 62 39 99.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila; začetek 10. 4.
2007, zaključek 10. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
1. da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa;
2. da nudi min. plačilne pogoje, in sicer:
– 40% avansa proti predložitvi bančne
garancije,
– 40% ob prevzemu blaga,
– 20% v roku 30 dni od končnega prevzema in poskusnega zagona (prevzemni
zapisnik uradni dokument).
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
1. da gospodarski subjekt in njegov zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 7/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese ES v smislu 1. člena
Konvencije o zaščiti finančnih interesov ES,
pranje denarja;
2. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
3. da zagotavlja zahtevane tehnične lastnosti linije ter omogoča preizkus linije pred
prevzemom;
4. da zagotavlja dostavo oziroma prevzem blaga ex works skladišče ponudnika –
razstavljeno in naloženo in da nudi montažo
in sestavo linije pri naročniku ter 7-dnevno
usposabljanje kadra;
5. da zagotavlja, da bo opremo dobavil
oziroma pripravil za prevzem najkasneje v
14 dneh po podpisu pogodbe ter v roku nadaljnjih 10 dni zagotovil montažo linije;
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6. da zagotavlja, da ponujena oprema
izpolnjuje strokovne zahteve naročnika, navedene v tehnični specifikaciji (Priloga 1);
7. da zagotavlja seznam organizacij, kjer
je možno nabaviti rezervne dele (OBR/V);
ter da bo podal seznam rezervnih delov,
katere ima na zalogi in kompletno dokumentacija linije.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): naprava mora biti del
tehnološkega procesa, ki zagotavlja tehnične karakteristike pohodnih mrež po DIN
1055 in 10025.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
nemški, slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 7. 2007.
Trajanje: 90 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 4.
2007 ob 14. uri; sedež podjetja.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
JGZ »Kozjak« Maribor
Št. 430-74/2007/3
Ob-4723/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
01/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si, faks
01/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za oddajo naročila
blaga po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za dobavo mikrovalovnih linkov
nizkih kapacitet, št. 430-74/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MNZ-Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava mikrovalovnih linkov nizkih kapacitet in izvedba šolanja za predmetno opremo. En mikrovalovni link je sestavljen iz dveh radijskih
naprav (par) in dodatne opreme.

Predmet javnega naročila (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.14.22.10-5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije
je 19. 3. 2007 do 11. ure. Dokumentacija
se plačuje s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka:
28 17116-2401002-43007407, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 10 EUR, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni
izvedbi naročila mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
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:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
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– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, predložiti še naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja, za dejavnost katere predmet je razpis.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika, da ima plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo
izvajal šolanje, Predlog programa šolanja,
Podatki o MTBF (Mean Time Between Failures) za že inštalirane naprave tega tipa.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 3. 2007 do 15. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 100 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 3.
2007 ob 14. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Blago in gradnje
Ob-4808/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tajništvo, tel. 05/398-12-00,
e-pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si, faks
05/398-12-23.

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– rekreacija, kultura in religija;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in vgradnja športne opreme za nadomestno telovadnico Deskle in
gradnja zunanjih športnih igrišč.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Deskle, ob osnovni šoli.
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Deskle, ob osnovni
šoli.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in vgradnja športnega parketa,
pomičnih tribun, plezalne stene in druge
opreme za nadomestno telovadnico Deskle in gradnja zunanjih športnih igrišč,
vključno z opremo.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 4. 2007, zaključek 30. 11.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60 dni od prejema potrjene obračunske situacije oziroma računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
vključitev izvedbe del v izvedbo del glavnega izvajalca nadomestne gradnje telovadnice Deskle, zaradi kooridiranja izvedbe.
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: izjava
ponudnika, da z izpiski iz sodnih in drugih
ustreznih evidenc, izhaja, da je ponudnik
registriran za dejavnost, ki je predmet naročila, da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi z
opravljanjem dejavnosti, da ponudnik ni v
stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji, da
ima poravnane davke, prispevke.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: obrazec BON1/P, če je ponudnik gospodarska
družba, BON-1/S in letno poročilo za leta
2005 in 2006 podpisano s strani AJPES,
če je ponudnik samostojen podjetnik iz katerega bo razvidno, da ni imel blokiranega
računa v zadnjih 6 mesecih.
III.2.3) Tehnična sposobnost: seznam izvedb dobav in vgradenj v zadnjih treh letih,
po vsebini podobni razpisanim.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
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IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 3. 2007 do 9.30.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 3.
2007 ob 10. uri; sejna soba Občina Kanal.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Kanal ob Soči

Gradnje
Št. 13/2-07
Ob-4219/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): KOPA Golnik, Golnik 36, 4204
Golnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Nabava in javna naročila, v roke:
Roman Potočnik, tel. 04/25-69-444, e-pošta: roman.potocnik@klinika-golnik.si, faks
04/25-69-472.
Internetni naslov(-i): www.klinika-golnik.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– zdravje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2 JN/2007–GRADNJA.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: KOPA
Golnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prizidek in adaptacija prostorov bolnišnice za potrebe operacijske dvorane s
spremljajočimi prostori v novem prizidku, ter adaptacija in posodobitev bolniških sob v višjih nadstropjih.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: obračunske situacije bo naročnik poravnaval v 60 dneh po potrditvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpolnjevanje pogojev iz prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN-2 (navedeno v razpisni
dokumentaciji).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
BON 1 in BON 2, BON 1/P, računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov in poslovnih knjig.
Priložitev izjave, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev
vpredhodnih postopkih javnega naročanja.
Vse ostalo določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
III.3.2 Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb.
IV.3.1) Pogoji za pridobitev dokumentacije in specifikacij:
– dokumentacija je na razpolago do
12. 3. 2007,
– dokumentacija se plačuje: da,
– cena: 50 EUR,
– plačilo na TR KOPA Golnik št.
01100-603-0277603, sklic na št. 00
760508.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 3. 2007 do 10.
ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 3.
2007 ob 13. uri; sejna soba na upravi.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb:
– odpiranje ponudb bo javno,
– predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 2. 2007.
KOPA Golnik
Ob-4562/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Komercialna služba, v roke: Katarina Novak, tel. 01/475-21-92, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: akustična obdelava režije Studia
26.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Tavčarjeva 17, Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prenova režije Studia 26, nove akustične kabine, novega prostora za aparature,
predprostora ter dela hodnika, ki povezuje režijo z glavnim studijem.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.40.00.00-1.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-G0001.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-G0001.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji,
ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-G0001.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-G0001.
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:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-G0001.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-G0001.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-G0001.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-G0001.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-G0001.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Cena
2. Rok izvedbe

Ponderiranje
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IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 3. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 3.
2007 ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-4721/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: postavitev novih lesenih varnostnih
ograj na cesti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1019 cesta
RT – 902 Strmec–Mangart in odsek 1093
cesta RT 904 Jezero–Savica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
postavitev novih lesenih varnostnih
ograj na cesti.
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II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.82.31.00-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
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:
– Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese
Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).

IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 3. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 120 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 3.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-4807/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05, e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri ureditvi prostorov pošte BTC
Novo mesto.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Novo
mesto.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
pri ureditvi prostorov pošte BTC Novo
mesto, in sicer:
1. sklop: gradbena in obrtniška dela,
2. sklop: elektro instalacije,
3. sklop: strojne instalacije.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4.500 €, izbrani ponudnik bo predložil tudi
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti) in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
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: ponudnik (in njegov zakonit zastopnik, kolikor gre
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za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti naročilo, ponudnik mora
predložiti izjavo o odpravi pomanjkljivosti,
ugotovljenih pri prevzemu del, v rokih; izjava
ponudnika, v kateri zagotavlja, da bo v primeru izbora za večinski sklop del, prevzel
organizacijo in vodenje gradbišča v skladu
z določili ZGO-1; seznam podizvajalcev in
dokazila da bo imel ponudnik na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila, kolikor
se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih
gospodarskih subjektov.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 3. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 3.
2007 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 030-001/2004
Ob-4810/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Škofja Loka (nosilna občina); ostali
investitorji: Občina Žiri, Občina Železniki,
Občina Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka,
4220 Škofja Loka, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Alojz Bogataj, tel. 04/51-12-332,
e-pošta: alojz.bogataj@skofjaloka.si, faks
04/51-12-318.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja telovadnice s spremljajočimi prostori pri OŠ Jela Janežiča v Škofji
Loki.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Škofja Loka.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja telovadnice s spremljajočimi
prostori pri OŠ Jela Janežiča v Škofji
Loki.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 9. 4. 2007, zaključek 20. 12. 2007.
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II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije in razpisno dokumentacijo: Lokainženiring d.o.o. Škofja Loka, kontaktna oseba: Robert Bratuž, Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/502-43-30,
faks 04/502-43-39, elektronska pošta: Robert.bratuz@lokainzeniring.si.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
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:
a) Registrski listi iz sodnega registra in
odločba upravnega organa, izdana v skladu
s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah, o izpolnjevanju z zakonom določenih
pogojev za opravljanje dejavnosti.
Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS.
b) Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
iz njihove evidence o kaznih, izrečenih pravnim osebam za kazniva dejanja izhaja, da
pravna oseba (prosilec – ponudnik) ni bila
obsojena za kazniva dejanja, ki ni starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
c) Potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ni prenehal poslovati
na osnovi sodne odločbe, ki ni starejše od
30 dni od datuma odpiranja ponudb.
d) Kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem dejavnosti.
e) Potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom. Potrdilo ne
sme biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Dokazila o finančni ter poslovni sposobnosti, in sicer:
– za gospodarske družbe: obrazec
BON-1 in BON-2. Dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb;
– za samostojne podjetnike: podatki iz
bilance uspeha in bilance stanja za zadnje
poslovno leto, ki jih potrdi pristojni DURS ter
potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Spisek referenc, to je najvažnejših
zgrajenih objektov v zadnjih letih (razpisni
obrazec št. 4). V primeru sodelovanja s podizvajalci predložiti tudi reference podizvajalcev. Ponudnik mora imeti v obdobju od
vključno leta 2003 do vključno leto 2006 vsaj
tri referenčne objekte, vsak z vrednostjo del
najmanj 500.000 EUR s področja predmetnega naročila. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsak
objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja.
Potrdilo mora vsebovati vrednost del, leto izvedbe, opis obsega del, mnenje o kvalitetni
izvedbi del in kontaktno osebo naročnika.
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b) Ponudnik mora razpolagati s kadri
ustrezne kvalifikacije. Predložiti spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe (razpisni
obrazec št. 5 a) in spisek najvažnejših opravljenih investicij za predvidenega odgovornega vodjo del, ki jo ponudnik v obrazcu
navaja (razpisni obrazec št. 5 b).
Odgovorni vodja del mora imeti najmanj višjo izobrazbo in najmanj tri referenčne objekte, vsak z vrednostjo del najmanj
500.000 EUR s področja predmetnega naročila v obdobju od vključno leta 2003 do
vključno leto 2006. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsak
objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja.
Potrdilo mora vsebovati vrednost del, leto
izvedbe, opis obsega del, mnenje o kvalitetni izvedbi del, vse vezano na odgovornega
vodjo del in kontaktno osebo naročnika.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 3. 2007 do 12.30.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 3.
2007 ob 13. uri; sejna soba Občine Škofja
Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka (V. nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: morajo imeti pooblastilo.
Občina Škofja Loka

Storitve
Ob-4888/07
Podaljšanje roka
za oddajo ponudbe
V obvestilu o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
– storitve, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 7 z dne 26. 1. 2007, Ob-1827/07, se rok
za odpiranje ponudb za nalogo »Strokovne
podlage razvoja JŽI in druge železniške infrastrukture na območju ljubljanskega železniškega vozlišča« prestavi na 15. marec
2007, ob 10. uri.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-4619/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550, Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): komercialna služba, v roke: Alenka Rome, tel. 01/475-21-89, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava zgoščenk in DVD nosilcev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila je izdelava
zgoščenk in DVD nosilcev, dobavljenih
na vretenu.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.00.00.00-7.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-S0001.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-S0001.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji,
ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-S0001.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-S0001.
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: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-S0001.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-S0001.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-S0001.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-S0001.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumenta-
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ciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-S0001.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 3. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski, angleški.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 3.
2007 ob 9. uri, velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-16/2007/4
Ob-4764/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
01/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si, faks
01/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi za vzdrževanje sistemov
za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa, št. 430-16/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Glavni kraj izvedbe: lokacije notranje organizacijskih enot Ministrstva za notranje
zadeve, Generalne policijske uprave in policijskih uprav na območju celotne države.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je vzdrževanje
strojne in programske opreme sistemov
za evidentiranje in registracijo delovnega
časa in sistemov pristopne kontrole, ki
vključuje:
– asistenco,
– preventivne aktivnosti.

Predmet javnega naročila (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.25.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije
je 16. 3. 2007 do 11. ure. Dokumentacija
se plačuje s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka:
28 17116-2401002-43001607, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 10 EUR, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni
izvedbi naročila mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
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:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da proti ponudniku ni uveden oziroma
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
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– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, predložiti še naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost katere predmet je razpis,
– dokazilo, da je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega
računa.
Izjava ponudnika, da ima plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o kadrih, izjava o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo izvajal storitve, dokazilo o strokovni usposobljenosti kadra, ki
bo izvajal storitve.
Ponudnik mora zagotavljati strokovno
usposobljen tehnični kader, in sicer najmanj
tri delavce s V. stopnjo izobrazbe.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 3. 2007 do 15. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 100 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 3.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
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Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-4785/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): gp.durs-gu@gov.si,
v roke: Igor Štraus, tel. 01/478-28-23, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks 01/478-27-43.
Internetni naslov(-i): www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: 600 dostopov do podatkovne
baze s področja davkov, financ, računovodstva, pravne ureditve in sodne prakse za
leto 2008.
Ocenjena vrednost naročila brez DDV je
115.200 EUR.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN 05/2007 – Podatkovna baza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. Priloga I A: 7-računalniške storitve.
Glavni kraj izvedbe: na lokaciji ponud
nika.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je 600 dostopov prek spletnega portala do informacijskega sistema/podatkovne baze, kjer
so zbrani zakonodaja, sodbe (domače in
evropske), pojasnila in mnenja DURS-a,
davčnih svetovalcev ter drugih strokovnjakov z davčnega, računovodskega,
finančnega in pravnega področja, kot
tudi mednarodni sporazumi o izogibanju
dvojne obdavčitve dohodkov in premoženja, ki jih je sklenila Republika Slovenija z drugimi državami, oziroma so
veljavni v Republiki Sloveniji. Zahteve
so natančneje opredeljene v tehnični specifikaciji.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.32.10.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni strani
http://www.durs.gov.si pod »Javni razpisi«,
JN 05/2007 – Podatkovna baza.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo. Bančna garancija mora biti izdana v višini 10.000 EUR
in mora veljati do vključno 31. 5. 2007.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 30 dneh od prejema
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec »izjava ponudnika«, ki je v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponujena rešitev mora ustrezati zahtevam razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 3. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 3.
2007 ob 9.30; na sedežu naročnika.
Davčna uprava Republike Slovenije

Obvestila
o projektnem natečaju
Ob-4887/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Koper, 6000 Koper,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ivana Štrkalj, tel. 00386/5/664-64-10, v roke: Ivana
Štrkalj, e-pošta: ivana.strkalj@koper.si, faks
00386/5/627-16-02.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 00386/1/242-06-72, e-pošta: natecaji@zaps.si, faks 00386/1/242-06-80.

Internetni naslov: www.arhiforum.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Projekte 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 področja dejavnosti (natečaj ureja Direktiva
2004/18/ES):
– regionalni ali lokalni organ,
– okolje.
II.1.1) Naslov projektnega natečaja/projekta, ki ga je določil naročnik: Tehnološki
inkubator slovenske lstre.
III.1.2) Kratek opis: javni odprti enostopenjski projektni anonimni natečaj.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74220000.
III.2) Udeležba je omejena na določeno
stroko: da, arhitektura, krajinska arhitektura,
urbanizem.
IV.1)Vrsta natečaja: odprti.
IV.3) Merila, ki bodo uporabljena pri vrednotenju projektov: funkcionalnost, oblikovanje, gospodarnost, tehnična uresničljivost, okolje.
IV.4.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacije se plačuje: da.
Cena: 72 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
ZAPS: 03100-1001291427 pri SKB d.d., Ljubljana s pripisom Natečaj 06-10-TEHKP.
IV.4.3) Rok za sprejemanje projektov ali
prijav za sodelovanje: 23. 4. 2007.
IV.4.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljeni projekti ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.5.1) Podeljena(-e) bo(-do) nagrada(-e): da.
1. nagrada: 10.000 EUR,
2. nagrada: 6.000 EUR,
3. nagrada: 3.750 EUR.
Tri priznanja po 1.600 EUR.
Vse v bruto vrednostih.
IV.5.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: predvidoma 850 EUR bruto bruto.
IV.5.3) Naročila, ki sledijo natečaju:
Natečaju sledi naročilo storitev, ki bo dodeljeno zmagovalcu ali enemu od zmagovalcev natečaja: da.
IV.5.4) Odločitev žirije je zavezujoča za
naročnika: da.
IV.5.5) Imena izbranih članov žirije:
1. Danilo Antoni, član,
2. Alenka Poljšak, član,
3. Boris Kočevar, član,
4. Gregor Trplan, član,
5. lgor Hrvatin, član,
6. Jani Bačič, član,
7. Marko Gorišek, član,
8. Lucija Erzetič, namestnik,
9. Matevž Granda, namestnik,
10. Zdenko Ereš, poročevalec.
VI.1) Projektni natečaj se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da.
VI.2) Dodatne informacije: vse dodatne informacije so na spletni strani
www.arhiforum.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 2. 2007.
Zbornica za arhitekturo
in prostor Slovenije
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 102/444/2007
Ob-4239/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
hailu.kifle@eles.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za dinamični nakupovalni sistem): ElektroSlovenija, Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, vsak delovni dan od 10. do 14. ure,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-25-54, v roke: Albinca Suhadolc, e-pošta: Albinca.Suhadolc@eles.si,
faks +386/1/474-25-02, internetni naslov:
www.eles.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro-Slovenija, Albinca Suhadolc,
Milena Trifunovič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-25-54,
v roke: Albinca Suhadolc, e-pošta: Albinca.Suhadolc@eles.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava obešalnega materiala in
kompozitnih izolatorjev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: 110 kV Šoštanj–Podlog l in ll, DV 2x110 kV KIeče–Okroglo l, DV
2x110 kV Kleče–Okroglo I, odcep Školja
Loka.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop A: dobava obešalnega materiala za DV 110 kV Šoštanj–Podlog I in II,
– sklop B: dobava kompozitnih izolatorjev za DV 110 kV Šoštanj–Podlog
I in II,
– sklop C: dobava obešalnega materiala za DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I
in DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I, odcep
Školja Loka,
– sklop D: dobava kompozitnih izolatorjev za DV 2x110 kV Kleče–Okroglo

I in DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I, odcep
Školja Loka.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31730000, dopolnilni besednjak: N010.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava obešalnega materiala
1) Kratek opis: sklop A: dobava obešalnega materiala za DV 110 kV Šoštanj–Podlog I in II.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 31730000,
dopolnilni besednjak: N010.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava kompozitnih izolatorjev
1) Kratek opis: sklop B: dobava kompozitnih izolatorjev za DV 110 kV Šoštanj–Podlog I in II.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 31730000,
dopolnilni besednjak: N010.
Sklop št. 3
Naslov: dobava obešalnega materiala
1) Kratek opis: sklop C: dobava obešalnega materiala za DV 2x110 kV Kleče–
Okroglo I in DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I,
odcep Školja Loka.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 31730000,
dopolnilni besednjak: N010.
Sklop št. 4
Naslov: Dobava kompozitnih izolatorjev
1) Kratek opis: sklop D: dobava kompozitnih izolatorjev za DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I in DV 2x110 kV Kleče–Okroglo I, odcep
Školja Loka.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 31730000,
dopolnilni besednjak: N010.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) nepreklicno in brezpogojno bančno
garancijo za resnost ponudbe, ki se glasi
na 5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: podrobnosti so navedene v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
j) Ponudbo lahko predloži tudi skupina
izvajalcev. V takem primeru mora vsak od
izvajalcev predložiti vse dokumente, potrdila

ali izjave in soglasja, naštete v tem navodilu,
razen bančne garancije ali garancije zavarovalnice, za katere zadostuje, da jih predloži
eden od izvajalcev za celotno ponudbo. Izvajalci, ki skupno nastopajo, morajo predložiti tudi pogodbo o skupnem nastopanju,
s katero so dogovorili medsebojne pravice
in obveznosti ter natančno opredelili odgovornost posameznega izvajalca za izvedbo
naročila. Na podlagi te pogodbe bo naročnik
ocenjeval sposobnost posameznega izvajalca za njegov del posla. Kolikor izvajalci
med seboj določijo nosilca posla, mora biti iz
pogodbe jasno razvidno, kakšna so njegova
pooblastila, sicer bo naročnik obravnaval
vse kot svoje sopogodbenike. Ne glede na
dogovor med izvajalci odgovarjajo le-ti naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– V primeru, da ponudnik ni proizvajalec
razpisane opreme, mora predložiti fotokopijo izjave o zastopanju, potrjeno s strani
proizvajalca, iz katere je razvidno, daje pooblaščeni zastopnik.
– Garancijski rok za razpisano opremo je
najmanj 18 mesecev od prevzema.
– Brezhibno delovanje opreme zagotavlja proizvajalec opreme, ponudnik pa za
zavarovanje tega rizika predloži naročniku
še bančno garancijo, navedeno v točki 4-i
tega navodila.
– Vsaj ena potrjena referenca pro
izvajalca za vsak sklop posebej, ki mora
izpolnjevati pogoje iz Projekta za razpis
(PZR). Ponudnik naj navede proizvajalca,
številko pogodbe, datum podpisa pogodbe,
naslov projekta – objekta, kamor je dobavil
opremo in pogodbenega partnerja. Če so
reference izven ELES-a, morajo le-te biti
potrjene s strani uporabnika za predmetni
proizvod. Reference v ELES-u ni potrebno
potrjevati, navesti pa je potrebno št. pogodbe oziroma naročila.
– Ena referenca za obešalni material šteje dobava za daljnovod 110 kV ali več v dolžini vsaj 10 km, za kompozitne izolatorje pa
dobava vsaj 1000 kosov izolatorjev, v zadnjih
5 letih. Kompozitni izolatorji ponujenega pro
izvajalca morajo biti montirani na daljnovodih
več kot 10 let, kar dokazuje ponudnik z obvezno predložitvijo izjave proizvajalca.
– Dobavni rok za oba sklopa je največ 60
koledarskih dni po podpisu pogodbe.
– Ponudnik mora dostaviti kopijo dokazila ISO 9001/2000 za proizvajalca opreme.
– Ponudnik mora priložiti protokole tipskih električnih in mehanskih preizkusov za
ponujeno opremo.
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– Ponujena oprema mora ustrezati veljavnim standardom za tovrstno opremo (navedeni v PZR), kompozitni izolatorji morajo
imeti jedro izdelano iz ECR steklenih vlaken, izolacijski del izolatorja pa iz silikonske
gume HTV-SIR.
– Vsi pogoji navedeni v projektu za razpis (PZR) so prav tako izločilni kriterij.
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: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 18/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 120 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 18/2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2007 do 9.30.
IV.3.5) 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 oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 10. uri; Hajdrihova 2, Ljubljana,
dvorana B/IV.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov in
osebnim dokumentom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 2. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-4621/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica
2, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktne točke/osebe: Mateja Podlesnik in Arpad Gaal,
(tel. 02/22-00-128/750), tel. 02/22-00-128,
e-pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, faks 02/22-00-107.
Internetni naslov(-i): www.elektro-maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava - distribucija električne energije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: betonski drogovi, konzole, drogovniki.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: betonski drogovi, konzole, drogovniki.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
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Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
betonski drogovi, konzole, drogovniki.
Vrsta postopka: odprti.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
383.000 EUR brez DDV.
Plačilo razpisne dokumentacije: 40 EUR
+ DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965.
Razpisna dokumentacija se dobi vsak
delovni dan med 7.30 in 9.30 na naslovu
naročnika pri Bojani Brauner, 1. nadstropje/pisarna 105 (tel. 02/22-00-129).
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop A: betonski drogovi in konzole:
258.000 EUR; sklop B: drogovniki: 125.000
EUR
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok plačila

Ponderiranje

98 točk
2 točki

IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 3. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 3.
2007 ob 9. uri, Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor; dvorana II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
IV.3.4) Datum odposlanja tega obvestila:
16. 2. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 102/570/2007
Ob-4614/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/474-30-00, v roke: Elizabeta Strgar-Pečenko, e-pošta: eliza.strgar@eles.si,
faks 00386/1/474-24-42.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
dinamični nakupovalni sistem): Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/474-25-54, v roke:
Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, faks
00386/1/474-25-02.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/474-25-54, v roke: Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, faks
00386/1/474-25-02.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sklop A: montaža OPGW na DV
110 kV Koper–Buje in DV 2 x 110 kV Koper–Lucija–Izola ter izdelava in montaža SM
35, sklop B: montaža OPGW na DV 220 kV
Cirkovce–Zerjavinec in izdelava in montaža
SM 198.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
– sklop A: DV110 kV Koper- Buje, DV 2
x 110 kV Koper–Lucija–Izola,
– sklop B: DV 220 kV Cirkovce–Žerjavinec.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave.
– sklop A: montaža OPGW na
DV 110 kV Koper–Buje in DV 2 x 110 kV
Koper–Lucija–Izola ter izdelava in montaža SM 35,
– sklop B: montaža OPGW na
DV 220 kV Cirkovce–Žerjavinec in izdelava in montaža SM 198.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: montaža OPGW na DV 110 KV
Koper–Buje in DV 2 x 110 KV Koper–Lucija–Izola ter izdelava in montaža SM 35.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
28. 5. 2007, zaključek: 8. 6. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: montaža OPGW na DV 220 KV
Cirkovce–Žerjavinec in izdelava in montaža
SM 198.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
27. 8. 2007, zaključek: 16. 9. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe: za en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek: 28. 5. 2007, zaključek: 16. 9.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
5% skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
za sklopa A in B:
– Ogled tras je za ponudnike in njihove
podizvajalce obvezen.
Ogled tras DV 110 kV Koper–Buje in
DV 2 x 110 kV Koper–Lucija–Izola bo dne
29. 3. 2007, zborno mesto je RTP Koper,
ob 9. uri.
Ogled trase DV 220 kV Cirkovce–Žerjavinec bo dne 3. 4. 2007, zborno mesto je
RTP Cirkovce, ob 10. uri.
– Ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo
delo možno izvesti samo v primeru, da bo
elektroenergetska situacija dovoljevala izklop daljnovoda.
– Ponudnik mora sprejeti pogoj, da bodo
dela na DV 2 x 110 kV Koper–Lucija–Izola
izvajana v času od 2. do 6. ure zjutraj ter da
bo daljnovod vsako jutro ob 6. uri pripravljen
za spuščanje pod napetost (pogoj velja le
za sklop A).
– Ponudnik mora sprejeti pogoj, da bodo
dela izvajana tudi v soboto in nedeljo, če
bo elektroenergetska situacija tako narekovala.

– Ponudnik mora priložiti seznam o kvalifikaciji ljudi, ki bodo delali na objektu in
njihovo zadolžitev. Vsi delavci morajo imeti
kot pogoj dokazilo, da imajo izkušnje na
predmetnih delih.
– Ustreznost mehanizacije za izvedbo
predmetnih del – dokazilo je seznam o posesti mehanizacije, iz katerega so razvidni
tip, oprema in orodja, ki bodo uporabljena
pri izvedbi del.
– Garancijski rok za izvedena dela je
24 mesecev od zapisniško potrjenega zaključka del.
– Plačilni rok je 60 dni od dneva izstavitve računa.
– Rok izvedbe za sklop A: montaža
OPGW in montaža DV stebra SM 35 v času
od 28. 5. 2007 do 8. 6. 2007.
– Rok izvedbe za sklop B: montaža
OPGW in montaža DV stebra SM 198 v
času od 27. 8. 2007 do 16. 9. 2007.
– Izpolnjevanje vseh zahtev navedenih v
tehnični dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim na
ročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 120 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na račun
št. 02924-0017900956, sklic na sklep št.
9/2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2007 do 9.30.
IV.3.5) 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 oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 4.
2007 ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, dvorana B/IV.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 2. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 8/580/2007
Ob-4615/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Roman Plahutnik, tel. 00386/1/474-30-00,
e-pošta: roman.plahutnik@eles.si, faks
00386/1/474-25-02.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
dinamični nakupovalni sistem): Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/474-25-54, v roke:
Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, faks
00386/1/474-25-02.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-54,
v roke: Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič,
faks 00386/1/474-25-02.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija klimatizacije in prezračevanja v 4. nadstropju poslovne stavbe
ELES-a.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hajdrihova 2, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija klimatizacije in prezračevanja v 4. nadstropju poslovne stavbe
ELES-a.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45331200.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
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:
– garancijski rok za razpisano opremo in
dela je najmanj 24 mesecev od dokumentiranega zaključka del,
– rok dobave opreme in izvedbe del je 90
dni od dneva podpisa pogodbe,
– rok plačila računov je 60 dni od datuma
njihove izstavitve,
– izpolnitev vseh zahtev iz specifikacije
opreme in del (vključno z dostavo prospektov na katerih bo jasno in nedvoumno označena ponujena oprema po postavkah),
– ponudnik mora na predpisanem obrazcu prikazati 3 potrjene, odlično ocenjene reference pri enakih delih v vrednosti najmanj
125.000 EUR za zadnjih 5 let,
– ponudnik mora navesti skupne stroške
rednega vzdrževanja ponujene opreme v
času garancije s specifikacijo potrebnih del
in vgrajenih rezervnih delov po navodilih pro
izvajalca opreme,
– ponudnik mora navesti skupne stroške
rednega vzdrževanja ponujene opreme v
času 6 let po izteku garancijske dobe s specifikacijo potrebnih del in vgrajenih rezervnih
delov po navodilih proizvajalca opreme,
– ponudnik mora predložiti pooblastilo
proizvajalca opreme za montažo in servisiranje ponujene opreme. Pooblastilo mora
veljati za tekoče leto.
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.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
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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: 16/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na račun: 02924-0017900956, sklic na sklep št.
16/07.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 4. 2007 do 9.30.
IV.3.5) 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 oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 4.
2007 ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, dvorana B/IV.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 2. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 0105-6/2007
Ob-4722/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tehnično
investicijski sektor, tel. 01/729-54-40, v roke:
Gregor Bajc, e-pošta: gregor.bajc@jkp-prodnik.si, faks 01/729-54-50.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za 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) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– voda.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v Domžalah – vodovod
Depala vas.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Depala vas.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: na
območju naselja Depala vas in na dovodnem cevovodu iz smeri Domžal je potrebno izvesti vzdrževalna dela, ker je
cevovod večinoma iz salonitne cevi (AC)
in trase niso usklajene z drugimi komunalnimi vodi, delno potekajo preko privatnih parcel. Predvidena je zamenjava
obstoječih salonitnih cevi s cevmi iz nodularne litine ustreznega premera vključno z obnovo hišnih priključkov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231300, dodatni predmet(-i): 45231100.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Obseg: med 390.000 EUR in 440.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: podrobneje v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava, da je registriran pri sodišču ali
drugem organu,
– izjava, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno,
– izjava, da ni storil dejanja iz prvega
odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podrobneje v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podrobneje v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR1/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 3. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 80 EUR.
Pogoji in način plačila: cena ne vključuje
DDV, poravnati na transakcijski račun družbe št. 18300-0012119440, odprt pri Banki
Domžale d.d.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 3. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) 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 oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 4.
2007 ob 10. uri; sedež družbe, sejna soba.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 2. 2007.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-4209/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JKP Šentjur, Javno komunalno podjetje d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18,
3230 Šentjur, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Bojan Pivec, v roke: Bojan Pivec, tel.
03/747-16-24, e-pošta: bojan.pivec@jkpsentjur.si, faks 03/747-16-37.
Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti popise in dokumentacijo: Pevec
Bernardka, JKP Šentjur, Javno komunalno
podjetje d.o.o., tel. 03/747-16-20.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vodovodni in kanalizacijski material
in vodomeri.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: JKP Šentjur, Javno
komunalno podjetje d.o.o. – franko skladišče naročnika.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup po sklopih: fitingi, armature, cevni
material, vodomeri, obnovljeni vodomeri,
duktilni material, jaški za števce, kanalizacijski material – odprti postopek.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Cena razpisne dokumentacije je 40 EUR
+ DDV.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na transakcijski račun Banke Celje
06000-0076810331. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno vsak delovni
dan v tajništvu podjetja med 8. in 10. uro s
predložitvijo potrdila o plačilu.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 30 dni, kompenzacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: okvirni sporazum.
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III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
dobava blaga po telefonskem klicu v odzivnem času maksimalno 8 ur.
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:
Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Ponudnik mora biti sposoben opravljanja
poklicne dejavnosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponujeno blago mora ustrezati tehničnim zahtevam in standardom naročnika po razpisu
veljavnim v Evropski uniji (EU). Ponudnik
mora imeti in dokazati status pooblaščenega prodajalca materiala, ki ga ponuja. Vsa
ponujena oprema mora imeti vsaj 2 leti garancije.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 3. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 3. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 3.
2007 ob 10. uri; JKP Šentjur, Javno komunalno podjetje d.o.o.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
Datum ko je bilo obvestilo odposlano:
13. 2. 2007.
JKP Šentjur, d.o.o.
Ob-4220/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/42-01-477, 42-01-488,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/54-85-023.
Valuta pred prevzemom: 40 EUR,
DDV je vštet na transakcijski račun št.
06000-0001100279, sklic na številko 1207.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki in navedbi oznake blago
2/07.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javno podjetje.

Št.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: osebna vozila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop a) osebno vozilo karavan – 7
kom,
– sklop b) osebno kombinirano vozilo
– terensko 4x4 – 3 kom.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
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: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. plačilni pogoji
3. dobavni rok
4. servisna mreža
5. čas garancije

Ponderiranje

87%
3%
2%
5%
3%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 4. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
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ponudbe: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 4.
2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 6/35
Ob-4724/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, v
roke: mag. Darja Ferlinc, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadgradnja regijskih vozlišč.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je nakup in dobava aktivne komunikacijske opreme za potrebe
prenove regijskih vozlišč, ki zajema nakup, dobavo in odkup komunikacijske
opreme za potrebe prenove regijskih vozlišč GKO Pošte Slovenije.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od podpisa pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 1 Potrdilo o nekaznovanosti.
P 2 Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti.
P 3 Ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v
kateremkoli podobnem položaju. Ponudnik
predloži izjavo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Nivo
– Podjetje:
TP 1 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponujena oprema popolnoma ustreza tehničnim
zahtevam naročnika.
TP 2 Kolikor je ponudnik na področju,
ki je predmet naročila ekskluzivni ponudnik
na področju Republike Sloveniji, mora le
– to dokazati; kolikor ekskluzive nima, mora
priložiti ustrezno izjavo, na osnovi katere bo
naročnik lahko ugotovil ponudnikov status.
TP 3 Ponudnik mora imeti in dokazati
status pooblaščenega prodajalca opreme,
ki jo ponuja v ponudbi.
TP 4 Ponudnik mora imeti status najmanj
Cisco Premier Certified Partner oziroma
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drug ustrezen status, na osnovi katerega
je zagotovljen enak tehnični nivo usposob
ljenosti.
TP 5 Ponudnik mora imeti podpisano
CBR ali SharedSupport ali ustrezno pogodbo s proizvajalcem opreme, ki ponudniku
zagotavlja tehnično in strokovno podporo s
strani proizvajalca opreme.
nivo – Oprema
TP 6 Vsa ponujena oprema mora imeti
najmanj 1-letno garancijo.
TP 7 Vsa ponujena strojna oprema mora
biti opremljena z ustrezno sistemsko programsko opremo za zagotavljanje zahtevanih funkcionalnosti iz tehnične specifika
cije.
TP 8 Ponudnik mora v obdobju garancije
zagotoviti zamenjavo katerega koli kosa komunikacijske opreme podane v tehničnem
delu v času 10 dni.
TP 9 Vsa ponujena oprema mora ustrezati tehničnim standardom, veljavnim v
Evropski uniji (EU). Oprema mora biti opremljena s certifikatom o skladnosti.
TP 10 Ponudnik mora za vsako vrsto
ponujene opreme podati natančne tehnične
specifikacije, modelno in kataloško številko
proizvajalca.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 3. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 3.
2007 ob 9. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 6/35
Ob-4805/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05, e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava elektronskih tehtnic.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., poslovne enote in poštne poslovalnice po Sloveniji seznamu.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup elektronskih tehtnic, in sicer:
1. sklop: elektronske tehtnice do 35 kg
– 99 kosov,
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2. sklop: elektronske tehtnice do 60 kg
– 26 kosov,
3. sklop: elektronske tehtnice do 150 kg
– 30 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.24.23.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3.000 €, izbrani ponudnik bo predložil tudi
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti) in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
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: ponudnik (in njegov zakonit zastopnik, kolikor gre
za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava ponudnika, da ponujeno blago
ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije
(z originalno tehnično dokumentacijo in navodili za vzdrževanje v slovenskem jeziku).
– Kopija certifikata o skladnosti (Certificate of Conformity) vključno z navedbo tipske odobritve.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila

1. Cena
2. Testiranje tehtnice
3. Garancijska doba

Ponderiranje

55 točk
30 točk
5 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 3. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 29. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 3.
2007 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Gradnje
Ob-4806/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Bojana Razdevšek, tel. 02/449-23-07,
e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradbena, obrtniška in instalacijska
dela pri izdelavi dvižnih miz in vrat na PE
PLC Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: PE
PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81, 1000
Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
pri izdelavi dvižnih miz in vrat na PE PLC
Ljubljana.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4.200 €, izbrani ponudnik bo predložil tudi
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti) in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
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: ponudnik (in njegov zakonit zastopnik, kolikor gre
za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti naročilo, ponudnik mora
predložiti izjavo o odpravi pomanjkljivosti,
ugotovljenih pri prevzemu del, v rokih; seznam podizvajalcev in dokazila da bo imel
ponudnik na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila, kolikor se ponudnik sklicuje
na kapacitete drugih gospodarskih subjektov.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 3. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 3.
2007 ob 11. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Javni razpisi
Ob-4224/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 116/06, 126/06), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2006
in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05, 103/06,
126/06) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov v podporo
družini v letu 2007
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira programov v podporo družini, ki
jih bo v letu 2007 sofinanciralo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo bo programe prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede na
postavljena merila in glede na razpoložljiva
sredstva odločilo o višini sredstev, s katerimi
bo izbrane programe sofinanciralo.
II. Predmet razpisa:
1. Programi družinske mediacije (izvajanje vseh vrst družinske mediacije ter predstavljanje družinske mediacije in pospeševanje njene uporabe)
A Celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta,
najmanj 3 x tedensko (na primer svetovalnice, dnevni centri in podobne dejavnosti);
B Enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje (na primer tabori, razni nizi predavanj in
podobne dejavnosti).
2. Programi za osebnostno rast otrok in
mladostnikov (trajati morajo najmanj 30 ur;
vsebovati morajo naslednje vsebine: razvijanje pozitivne samopodobe, prepoznavanje
svojih sposobnosti, sprejemanje odgovornosti za doseganje svojih ciljev, pozitivno
delovanje – zase in v širšem smislu, humanizacija odnosov med spoloma, vzgoja za
družino, vzgoja za nenasilje; skupine morajo
biti oblikovane iz vseh otrok in mladostnikov
in ne samo iz ogroženih skupin otrok in mladostnikov)
A Celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta,
najmanj 3 x tedensko (na primer svetovalnice, dnevni centri in podobne dejavnosti);
B Enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje (na primer tabori, razni nizi predavanj,
projekti in podobne dejavnosti).
3. Šole za starše (trajati morajo najmanj
30 ur; vsebovati morajo naslednje vsebine:
pogovori v družini, trening komunikacije, razvoj in spodbujanje otrokove samozavesti,
pomen pozitivnih družinskih odnosov, kako
pomagati otroku pri učenju, razvajeni otroci,
napotki za varno mladost)
A Celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta,
najmanj 3 x tedensko (na primer svetovalnice, dnevni centri in podobne dejavnosti);
B Enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdo-

bje (na primer tabori, razni nizi predavanj,
projekti in podobne dejavnosti).
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 289.822 evrov.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2007.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki imajo šifro
podrazreda 85.321, 85.322, 85.323, 91.330
in 80.422 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02) ali je ta dejavnost razvidna iz vpisa v
sodni register ali pa so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri državnih organih;
Vsi prijavitelji morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa,
2. program izvajati v Republiki Sloveniji,
3. program izvajati v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu;
4. imeti načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni
dokumentaciji,
5. imeti ustrezno kadrovsko zasedbo,
6. imeti zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa;
7. imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa.
Prijavitelji ne morejo prijaviti na ta razpis
programa, ki je že sprejet v sofinanciranje
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v okviru katerega koli razpisa za sofinanciranje v letu 2007.
Na razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, katerih ustanovitelj je država.
Na razpis se ne morejo prijaviti izvajalci, ki v preteklih petih letih niso izkoristili
sredstev, ki so jim bila dodeljena v okviru
razpisa za sofinanciranje programov v podporo družini.
VI. Merila za izbor:
Pri izboru programov prijaviteljev, bodo
upoštevana naslednja merila:
1. strokovna utemeljenost programa,
2. jasno zastavljeni cilji programa,
3. uresničevanje ciljev programa,
4. jasna opredeljenost uporabnikov programa,
5. možnost vplivanja uporabnikov na potek programa,
6. ustrezna kadrovska zasedba za izvedbo programa,
7. ustreznost načina spremljanja in ocenjevanja učinkov programa,
8. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov programa,
9. primerljivost stroškov programa na
udeleženca sorodnih programov.
Programi, ki pri merilih pod točkami 1.,
2. in 3. ne bodo prejeli točk, bodo izločeni iz
nadaljnjega ocenjevanja.
Z vsemi prijavami bo izločen iz obravnave prijavitelj, ki bo pod različnimi naslovi
prijavil vsebinsko enak program, navajal napačne ali zavajajoče podatke.
VII. Razdelitev sredstev:
1. Najbolje ocenjeni programi bodo sofinancirani od 50 do 100% zaprošenih sred-

stev, glede na število točk pridobljenih z
merili za izbor.
2. Zaprošena sredstva ne smejo predstavljati celotne vrednosti programa. Prijavitelji, ki ne bodo predvideli sofinanciranja
iz drugih virov bodo izločeni.
3. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega programa, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
10.000.000 evrov.
4. Sofinancirani bodo stroški priprave in
izvajanja programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik pogodbenega dela in
avtorskih honorarjev izvajalcev in materialni
stroški.
5. Iz predvidenih stroškov bodo izločeni
stroški investicij.
6. V primeru, da razpoložljiva sredstva
ne bodo zadoščala za dodelitev sredstev, ki
bi lahko bila dodeljena prijaviteljem v skladu
z merili, se sredstva, namenjena za sofinanciranje programov posameznih prijaviteljev,
znižajo vsem prijaviteljem proporcionalno.
7. V primeru, da sredstva izračunana po
merilih ne dosegajo 420 evrov, se zaradi racionalnosti sredstva ne dodelijo. Ta sredstva
se razdelijo ostalim prijaviteljem proporcionalno po posameznem programu izbranim
za sofinanciranje.
8. Ministrstvo bo na predlog komisije
sprejelo sklep o sofinanciranju posameznih
programov in sklenilo pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2007.
9. Zoper sklep o sofinanciranju je možna
pritožba, vložena v roku 8 dni od prejema
sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v
roku 15 dni od prejema pritožbe.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave:
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na
razpisnem obrazcu 07 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov v pomoč
družinam v letu 2007«.
2. Kompletna prijava vsebuje naslednje
elemente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem razpisnem obrazcu »Obrazec 07« z vsemi zahtevanimi podatki,
b) dokazila, da izpolnjujejo zahtevane
pogoje,
c) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu 07 bodo iz postopka ocenjevanja izločene. Obrazca ni dovoljeno spreminjati niti po vsebini niti po obliki. Izločene
bodo tudi prijave na spremenjenem obrazcu, nepopolne prijave ter prijave, ki niso
predmet razpisa.
IX. Predložitev prijav:
1. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo
dostavite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj
– javni razpis za sofinanciranje programov
v podporo družini«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja.
2. Rok za oddajo prijav je do vključno
23. 3. 2007.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana
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na pošti kot priporočena pošiljka ali če je bila
do 14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva (Kotnikova 5/IV, soba 22).
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem,
zato morajo biti na hrbtni strani kuverte
opremljene z naslovom pošiljatelja.
Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v
postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od dneva objave do konca prijavnega roka od 8. do 16.
ure na recepciji Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna
tudi preko interneta na domači strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
na naslovu http://www.mddsz.gov.si/
XI. Informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo
od dneva objave do konca prijavnega roka
od ponedeljka do četrtka med 9. in 11. uro
na tel. 01/369-75-14 (Lucija Kastelic).
XII. Datum odpiranja prijav: komisija bo
pričela z odpiranjem prijav 29. 3. 2007. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izboru
obveščeni v roku 45 dni od dneva končanega odpiranja ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 094-1/2007
Ob-4597/07
Odbor za podeljevanje nagrad RS na
področju šolstva objavlja na podlagi 7. člena
Zakona o nagradah RS na področju šolstva
(Ur. l. RS, št. 56/94) ter 2. člena Pravilnika o
delu Odbora za podeljevanje nagrad RS na
področju šolstva
javni razpis
nagrad Republike Slovenije na področju
šolstva za leto 2007
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.
2. Predmet javnega razpisa: predlogi za
nagrade Republike Slovenije na področju
šolstva.
3. Splošno o nagradah
Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem
za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa,
za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih
svoboščin in humanizacije odnosov v šoli,
za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov
ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.
Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne
morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
Nagrado lahko prejme posameznik(-ica),
skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in
mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega
in visokega šolstva, dijaških in študentskih
domov, šolstva pripadnikov madžarske in
italijanske narodnostne skupnosti in Romov,

šolstva pripadnikov slovenske manjšine v
Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture
za Slovence po svetu.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat.
Nagrajeni so lahko posamezniki(-ice),
skupine, zavodi ali druge organizacije, če
na posameznem področju delujejo najmanj
10 let.
Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a)
za življenjsko delo, če je na posameznem
področju deloval(-a) najmanj 30 let.
4. Merila za dodelitev nagrad:
4.1. Nagrada za posebno uspešno vzgojnoizobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v vzgoji in izobraževanju se lahko
podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg
tega pa še:
– da je dosegel(-la) v šolski praksi oziroma pri organiziranju in razvoju na področju
vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi
v javnosti prepoznane in potrjene rezultate.
4.2. Nagrada za avtorsko delo na področju učbenikov in učnih pripomočkov se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še:
– da je v zadnjih petih letih napisal(-a) in
objavil(-a) vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega
in izvirnega oziroma je pripravil(-a) več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni
in so se širše uveljavili na področju vzgoje
in izobraževanja.
4.3. Nagrada za najvišje dosežke v znanstvenem delu v vzgoji in izobraževanju se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še:
– da je v zadnjih petih letih napisal(-a)
in objavil(-a) vsaj eno izvirno znanstveno
delo s področja vzgoje in izobraževanja, ki
je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in
izobraževanja.
4.4. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko
podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg
tega pa še:
– da njegovi (njeni) učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne
uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na
domačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega
nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu, strokovnem ali
znanstveno-raziskovalnem delu, ali če se je
vidno uveljavil(-a) na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma
stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev(-ic) oziroma vzgojiteljev(-ic).
5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov
stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-tk), naslove
stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če
gre za skupino posameznikov,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
– pisna utemeljitev z dokazili,
– osnovni podatki o predlagatelju.
6. Obrazec za prijavo na razpis in dodatne informacije dobite pri mag. Poloni Šoln
Vrbinc (Ministrstvo za šolstvo in šport), tel.
01/478-43-65, e-pošta: polona.soln@gov.si.
Obrazec je dosegljiv tudi v prilogi.
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7. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj
predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici in z
označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport RS, p.p. 104, 1001 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis
za nagrade na področju šolstva«, ali pa jih
lahko na sedež ministrstva, Kotnikova 38,
Ljubljana, tudi osebno prinesejo. Ovojnice
sprejemamo do srede, 13. junija 2007, do
12. ure.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-4889/07
Republika Slovenija, Gregorčičeva 20,
Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa dr. Milan Zver,
minister za šolstvo in šport (v nadaljevanju:
Republika Slovenija), v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, 12/03 in 77/03 – v nadaljevanju: uredba) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javne ponudbe
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
a) poslovni prostor v izmeri 117,62 m2 v
poslovno-stanovanjskem objektu na naslovu Videm 24, Sveti Jurij ob Ščavnici, ki stoji
na parc. št. 4/2, k.o. Jamna ter pripadajoči solastniški delež na skupnih prostorih in
funkcionalnem zemljišču,
b) stanovanje v izmeri 64,67 m2 v poslovno-stanovanjskem objektu na naslovu
Videm 24, Sveti Jurij ob Ščavnici, ki stoji
na parc. št. 4/2, k.o. Jamna ter pripadajoči solastniški delež na skupnih prostorih
in funkcionalnem zemljišču. Stanovanje je
zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno
najemno pogodbo z neprofitno najemnino
za nedoločen čas. V skladu z 2. odstavkom
29. člena uredbe ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
Zemljiškoknjižno stanje na predmetni nepremičnini ni urejeno. Kot lastnica je vknjižena Republika Slovenija, vendar imata dejansko na objektu solastninski delež lastnika
dveh prodanih stanovanj.
2. Izklicna cena je:
a) poslovni prostor: 38.000,00 EUR,
b) stanovanje: 20.000,00 EUR.
Izhodiščne vrednosti so določene na
podlagi cenitvenih poročil: ocena vrednosti nepremičnine – poslovnega prostora na
naslovu Videm 24, Sveti Jurij ob Ščavnici in
ocena vrednosti nepremičnine – stanovanja
št. 4 na naslovu Videm 24, Sveti Jurij ob
Ščavnici, ki ju je izdelala Sonja Gračanić,
pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin, vpisana v register Slovenskega inštituta za revizijo.
3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki priporočeno ali osebno vročiti na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana,
s pripisom »nakup nepremičnin, zap. št.
478-51/2006«.
4. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave.
5. Pred potekom roka za predložitev ponudbe je potrebno plačati kavcije v višini
10% vrednosti izklicne cene na transakcijski
račun proračuna RS: 01100-6300109972,
sklic na št. 18 33111-7141998-20070000.
Uspelemu ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku
10 dni po preteku roka za oddajo ponudb.
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6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
7. Vlada RS oziroma Komisija MŠŠ za
vodenje in nadzor postopka prodaje premoženja s soglasjem ministra za šolstvo
in šport lahko ustavi postopek do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne stroške
dražiteljem v višini izkazanih stroškov.
8. Merilo za izbiro je višina ponujena
kupnine. V primeru, da prispe več enakih
ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih
javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št. 12/03).
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejši
ponudnika, obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje ponudb. Kupoprodajna
pogodba bo predložena v podpis v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb. Rok za plačilo
kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih, kolikor bo neplačani del
kupnine zavarovan z nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe.
10. Davek na promet z nepremičninami, stroške overovitve pogodbe in zemljiško
knjižnega dovolila in eventuelne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice plača kupec.
11. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana, tel. 01/478-42-62,
Jožica Ložar. Ogled nepremičnin je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-4890/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, ki ga
zastopa dr. Milan Zver, minister za šolstvo in
šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija),
v skladu s 60. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
12/03 in 77/03 – v nadaljevanju: uredba)
objavlja
javni razpis
za oddajo prostorov v podnajem po
metodi javne ponudbe
1. Predmet podnajema je prostor v izmeri 139,55 m² za restavracijo v objektu
Športne dvorane Nova Gorica za obdobje
veljavnosti sklenjene pogodbe št. MŠZŠ:
3311-04-236018 za najem s postopnim odkupom (leasing) objekta Športne dvorane
v Mestni občini Nova Gorica, in sicer do
31. 12. 2015.
2. Izklicna cena je 1.500 EUR/mesec in
je določena v skladu z oceno vrednosti najemnine, ki jo je izdelal Janez Kratnar, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin,
vpisan v register Slovenskega inštituta za
revizijo.
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3. Restavracija se nahaja v pritlični etaži
Športne dvorane v Novi Gorici. Dokončana
je do 4. gradbene faze. Skladno s projektom
št. 19/2005, Načrt arhitekture, opreme in
tehnološki načrt, Inženiring 4M d.o.o., avgust
2005, je sestavljena iz točilnice, gostinskega
prostora, skladišča, kuhinje, predprostora,
garderobe in sanitarij. K restavraciji sodi tudi
letni vrt pod arkadami športne dvorane. Inštalacijski razvodi so izvedeni v standardni
izvedbi (elektro inštalacije za razsvetljavo in
moč, telefon, vodovod, kanalizacija, ogrevanje). Najugodnejši najemnik mora vložiti
v tehnološko in pohištveno opremo lokala lastna sredstva v višini ca. 57.000 EUR
(ocenjeno po projektantskem predračunu)
v skladu z:
– načrt arhitekture, opreme in tehnološki
načrt, Inženiring 4M d.o.o., avgust 2005,
– načrt strojnih inštalacij in opreme, Klima 2000 d.o.o., julij 2005,
– načrt električnih inštalacij in električne
opreme, Epro d.o.o., avgust 2005.
4. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki priporočeno ali osebno vročiti na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana,
s pripisom »najem restavracije v ŠD Nova
Gorica, zap. št. 478-89/2006«.
5. Rok za zbiranje ponudb je 20 dni od
objave.
6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek najemnine.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– kopijo dokumentov o registraciji ali priglasitveni list,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati,
– dokazila o strokovni in finančni usposobljenosti,
– rok izvedbe – začetek obratovanja lokala,
– izjava o izključni izgradnji gostinskega
objekta po izdelani projektni dokumentaciji,
– izjava o pogojih obratovanja lokala,
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev.
7. Pogoji obratovanja lokala
Najemnik bo moral spoštovati določila o
odpiralnem času, ceni hrane in njeni kvaliteti
in režimu delovanja lokala:
– lokal mora delati najmanj od 7. ure do
22. ure med delavniki,
– dijaki morajo dobiti od 7. do 9. ure
jutranji obrok s toplim napitkom, od 9.30
do 11. ure malico in od 11.30 do 15. ure
kosilo po standardih prehrane za dijaške
domove,
– prehrana ne sme biti dražja kot je v
dijaških domovih,
– v lokalu se ne sme točiti alkoholnih
pijač in ni dovoljeno kajenje,
– v dneh, ko ni pouka in v času po 16.
uri lokal deluje za zunanje uporabnike in se
lahko vključuje v ponudbo ob različnih aktivnostih ali dogodkih v dvoranah.
8. Republika Slovenija na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezana
k sklenitvi pogodbe o oddaji nepremičnine
v najem, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi.

9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejši
ponudnika, obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje ponudb.
10. Merilo za izbiro je višina ponujene
najemnine. V primeru, da prispe več enakih
ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih
javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št. 12/03).
11. Podnajemna pogodba bo predložena v podpis v po odobritvi Vlade Republike
Slovenije in sicer predvidoma v 30 dneh po
odpiranju pisnih ponudb. Plačilo najemnine
je do vsakega 5. v mesecu. Plačilo najemnine je bistvena sestavina pogodbe.
12. Primopredaja prostorov se opravi po
podpisu podnajemne pogodbe.
13. Vse stroške v zvezi s pogodbo plača
podnajemnik.
12. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Šolski
center Nova Gorica, tel. 05/335-84-00 (Bojan Bratina, direktor). Ogled nepremičnine in
izdelanih načrtov je mogoč po predhodnem
dogovoru.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 0918-1/2007
Ob-4567/07
Na podlagi 43. člena Ustanovitvenega
akta Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št. 85/04 in
55/06), v skladu s Poslovnim in finančnim
načrtom sklada za leti 2007 in 2008 ter ob
smiselni uporabi 12. poglavja Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje informativnih,
izobraževalnih, ozaveščevalnih in
promocijskih projektov o naložbah
varstva okolja ter novih in v praksi
uspešno preizkušenih tehnologijah
in izdelkih varstva okolja z namenom
promocije delovanja Ekološkega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada
1. Ime posrednega proračunskega porabnika, ki dodeljuje sredstva: Ekološki
sklad Republike Slovenije, javni sklad, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje aktivnosti, ki po namenih in ciljih
ustrezajo informativnim, izobraževalnim,
ozaveščevalnim in promocijskim projektom
o naložbah varstva okolja ter novih in v
praksi uspešno preizkušenih tehnologijah in
izdelkih varstva okolja ter promociji delovanja Ekološkega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada v letu 2007, s poudarkom na
javnih razpisih sklada za kreditiranje okoljskih naložb.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na razpis se lahko prijavijo
gospodarske družbe s sedežem v RS in
samostojni podjetniki posamezniki, društva,
ustanove ali zavodi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji.
4. Merila:
a) kvaliteta predlaganih aktivnosti;
b) kvaliteta predlaganega pristopa k izvedbi aktivnosti;
c) stopnja doseganja ciljnih javnosti in
prispevek k promociji delovanja sklada;
d) kvaliteta projektne skupine, organiziranost in reference;
e) stroškovni vidik in pričakovani učinki
glede na prikazane stroške.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogojev in meril za odobritev sredstev sofinanciranja je naveden v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje: 50.000 EUR.
6. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do 15. decembra 2007.
7. Rok, v katerem lahko vlagatelji pred
ložijo vloge, ter način predložitve vlog: ne
glede na način prenosa morajo vloge prispeti v glavno pisarno sklada (na sedež
sklada, Tivolska cesta 30, Ljubljana, 4M.
nadstropje) najkasneje do 16. marca 2007
do 13. ure.
8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo dne
19. marca 2007 na sedežu sklada, s pričetkom ob 13. uri. Vloge se bodo odpirale po
vrstnem redu dospetja.
9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 30 dneh od dneva
odpiranja.
10. Razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
www.ekosklad.si, v rubriki Aktualno, oziroma
v glavni pisarni na sedežu sklada (Tivolska
cesta 30, Ljubljana, 4M. nadstropje). Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko
vlagatelj dobi vsak delavnik pri Sonji Kelšin,
Darku Koporčiču ali Maksu Prokopu, tel.
241-48-20, faks 01/241-48-60, e-pošta: skelsin@ekosklad.si, dkoporcic@ekosklad.si,
mprokop@ekosklad.si.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 76/002/07

Ob-4617/07

Javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo elektro
opreme za HE Blanca in HE Krško
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za projekt Skupni podvig, Koprska
ulica 92, 1000 Ljubljana, tel. 01/470-41-01.
2. (a) Kraj izvajanja del: gradbišče HE
Blanca in HE Krško.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
Dobava, nadzor nad montažo, preizkušanje in spuščanje v pogon spodaj navedene električne opreme ter odprava napak v
garancijskem roku in šolanje naročnikovega
osebja za obratovanje in vzdrževanje:
1. nizkonapetostna oprema lastne porabe v obsegu:
– razdelilniki lastne porabe izmenične
napetosti 0,4/0,231 kV,
– razdelilniki lastne porabe enosmerne
napetosti 110 V DC;
2. usmerniki, baterije in UPS v obsegu:
– modularna usmernika 110 V DC, min.
200 A,
– akumulatorski bateriji kapacitete
550 Ah,
– vgradna UPS naprava 2 kVA,
– prevozna praznilna naprava za praznjenje baterij (samo HE Blanca);
3. srednjenapetostna oprema v obsegu:
– 6,3 kV naprave,
– 20 kV naprave,
– 110 kV povezava mrežni transformator
– GIS stikališče;
4. transformatorji lastne porabe v ob
segu:
– transformator lastne porabe moči
1000 kVA; 6,3/0,4 kV,
– transformator lastne porabe moči
1000 kVA; 21/0,4 kV;

5. diesel električni agregat v obsegu:
450 kVA:
– diesel električni agregat 450 kVA;
6. kabli, kabelske police, ozemljilni material in ostali pomožni material v obsegu:
– nizkonapetostni energetski in signalni
kabli;
– srednjenapetostni energetski kabli, kabelski končniki in konektorji;
– kabelske police z nosilnimi konstrukcijami in pomožno opremo;
– ozemljilni material in
– ostali pomožni material.
3. Rok za dokončanje del:
– za HE Blanca: februar 2009,
– za HE Krško: februar 2012.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE
Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor,
tel. 02/300-58-99, tel. 02/300-58-92, kontaktna oseba: Rudi Polner, univ. dipl. inž., elektronski naslov: rudi.polner@hse-invest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 3. 2007.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 150 EUR (DDV je vključen)
z nakazilom na račun pri Nova KBM d.d.,
Swift coda: KBMASI2X, IBAN: SI56 04302
0001020424, s pripisom »Tender LOT EO
– HE Blanca in HE Krško«.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave.
Ponudniki morajo pred prevzemom razpisne dokumentacije predložiti svoj naslov,
faks, ime kontaktne osebe in davčno številko.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno pri HSE Invest d.o.o., Obrežna
ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-892,
faks 02/30-05-899 ob delovnih dnevih med
8. in 15. uro po predhodni telefonski najavi
in proti predložitvi potrdila o plačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno
izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 3. 2007 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrežna
170a, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 2007 ob 12.15 na sedežu HSE Invest
d.o.o.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti dve garanciji za resnost
ponudbe, in sicer: garancijo v višini najmanj
10% skupne neto ponudbene cene za HE
Blanca in garancijo v višini najmanj 10%
skupne neto ponudbene cene za HE Krško. Garancija za HE Blanca mora veljati
še 60 dni po roku veljavnosti ponudbe za
HE Blanca in garancija za HE Krško mora
veljati še 60 dni po roku veljavnosti ponudbe
za HE Krško.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
Usposobljenost za dobavo opreme in
izvedbo del po tem razpisu bo priznana
vsakemu ponudniku, ki izpolnjuje naslednja
merila:
1. je registriran za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega razpisa;
2. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;

Št.

16 / 23. 2. 2007 /

Stran

1173

3. zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima
svoj sedež;
4. ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma da so posledice sodbe
že izbrisane;
5. je v zadnjih treh letih izkazoval pozitivni poslovni rezultat;
6. v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov in na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti;
7. je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;
8. izpolnjuje naslednje zahteve glede referenc in drugih pogojev:
a) Nizkonapetostna oprema lastne porabe:
– da je v zadnjih treh letih dobavil najmanj 10 sistemov TTA razdelilcev po zahtevah IEC 60439-1, s tehničnimi karakteristikami: najmanj 400/231 V, Ik=30 kA,
Iu=65 kA, nazivni tok nad 1600 A in z najmanj 20 odvodi,
– da so predloženi certifikati o tipskih
preizkusih kompletnega razdelilnika s stikalno opremo enakega tipa, kot je ponujena, in
da je predložena veljavna izjava proizvajalca
opreme, da ponujeni razdelilniki, kjer je to
zahtevano v tehnični specifikaciji, ustrezajo
zahtevi za TTA razdelilnike po IEC,
– da ima proizvajalec veljavni certifikat
po ISO 9001.
b) Usmerniki, baterije in UPS:
– da je v zadnjih treh letih dobavil in
spustil v pogon najmanj 5 podobnih sistemov enosmernega napajanja (110 ali 220 V
DC), kot jo ima oprema, ki je predmet tega
razpisa,
– da imata proizvajalca baterij in usmernikov veljavni certifikat ISO 9001,
– da je priložena CE izjava o skladnosti
za ponujene usmernike in baterije,
– da je priložena izjava proizvajalca baterij, da baterije nimajo strupenih ali eksplozivnih emisij.
c) SN oprema
Srednjenapetostne celice:
– da je v zadnjih treh letih dobavil najmanj 100 oklopljenih celic 10 ali 20 kV in
– da je v zadnjih treh letih dobavil najmanj 40 srednjenapetostnih GIS celic.
Generatorski odklopniki:
– da je v zadnjih treh letih dobavili najmanj 15 odklopnikov enakega tipa in napetosti kot je ponujeni, z najmanj Ik=63 kA,
– da ima proizvajalec veljavni certifikat
po ISO 9001.
d) Transformatorji lastne porabe:
– da je v zadnjih treh letih dobavil najmanj 20 transformatorjev enake ali večje
moči od 1 MVA, suhe izvedbe, z napetostnim prestavnim razmerjem X kV/0,4kV,
– da ima proizvajalec veljavni certifikat
po ISO 9001.
e) Diesel agregat:
– da je proizvajalec agregata v zadnjih
treh letih izdelal najmanj 100 enot diesel
električnih agregatov moči večje ali enake
300 kVA,
– da je dobavitelj v zadnjih treh letih
dobavili in spravil v obratovanje najmanj
5 diesel agregatov moči večje ali enake
300 kVA,
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– da ima proizvajalec kompletnega agregata veljavni certifikat po ISO 9001 in ISO
14000 ter CE izjavo o skladnosti,
– da bo diesel električni agregat kompletiran in preizkušen pri proizvajalcu,
– da ima dobavitelj veljavni certifikat
po ISO 9001 in veljavno pooblastilo pro
izvajalca agregata, da je pooblaščen in
usposobljen za prodajo, instalacijo in zagon
nudene opreme.
f) Kabli:
– da ima proizvajalec kablov veljavni certifikat ISO9001 in da so priložene CE izjave
o skladnosti za ponujene kable.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
za projekt Skupni podvig
Št. 43000-0003-20067/7
Ob-4225/07
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93 in 30/98), Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Vojnik (Uradni list
RS, št 59/06), 21. člena Odloka o načinu in
pogojih izvajanja gospodarske javne službe
urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt (Uradni list RS, št. 62/04, 87/06),
Sklepa občinskega sveta Občine Vojnik, št.
03200-0028-2007-13 z dne 31. 1. 2007
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe za urejanje
pokopališč ter pokopališke in pogrebne
dejavnosti
1. Koncedent: Občina Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik.
2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje izvajanje gospodarske javne službe za urejanje pokopališč ter pokopališke
in pogrebne dejavnosti na pokopališču v
Vojniku.
3. Urejanje pokopališča v Vojniku po vsebini predstavlja: vzdrževanje pokopališča,
razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov, prekopavanje grobov in urejanje
zapuščenih grobišč ter zajema zlasti naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov
ter snega,
– odvoz odpadkov na legalizirano odlagališče,
– košnjo zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti in parkirišč na območju pokopališča,
– manjša vzdrževalna dela na objektih
in napravah,
– vodenje katastra pokopališča,
– določanje posameznih zvrsti grobov,
– ostala dela, ki sodijo v ta okvir dejavnosti.
Pokopališke dejavnosti se izvajajo na pokopališču in obsegajo zlasti naslednje:
– zagotavljanje uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti (obvestilo pogrebnikom, angažiranje pevcev, govornika, trobentača, postavitev ozvočenja,
priprava cvetja v košaro, uskladitev in vodenje protokola),
– izkop in zasip jame oziroma ureditev
prostora za žarni pokop,
– zaščita grobov pokopališča ob izvajanju pogrebnih svečanosti,
– osnovna ureditev groba (za žarni pokop – zalitje pokrova žarne niše s silikonom,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prekritje z zemljo in s ploščo spomenika,
odstranitev cvetja in čiščenje plošče; za klasični pokop – zasutje jame, položitev cvetja
na gomilo oziroma na stojalo, odstranitev
cvetja in kamenja, ureditev osnovne gomile,
odstranitev presežka zemlje na deponijo),
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
Pogrebna dejavnost se izvaja izven pokopališča in zajema:
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– urejanje dokumentacije.
Razpisana koncesija se lahko podeli le
enemu koncesionarju.
Koncesionar lahko opravlja tudi druge
tržne dejavnosti, če so po naravi združljive
s to koncesijo.
4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 5 let in začne veljati
z dnem podpisa koncesijske pogodbe ob
pogoju pravnomočnosti odločbe o podelitvi
koncesije.
5. Koncesijska dajatev: koncesionar za
urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost
plačuje koncesijsko dajatev. Minimalni znesek koncesijske dajatve znaša 4.173 EUR.
Najmanj polovico predlagane dajatve mora
koncesionar plačati najkasneje do 30. 6.,
drugo polovico pa do 20. 12. tekočega leta.
Koncesijska dajatev se zavaruje z bančno
garancijo, ki mora biti v vrednosti petkratne
ponujene koncesijske dajatve in se koncedentu izroči ob podpisu pogodbe.
6. Koncesionarju se za urejanje pokopališča in pokopališko dejavnost podeli javno
pooblastilo.
7. Minimalni kadrovski tehnični pogoji in
drugi, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
koncesionarja za podelitev koncesije:
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki so predmet razpisa,
– da podajo izjavo, da bodo zagotovili
potrebno število delavcev, usposobljenih za
izvajanje prevzetih del,
– da izjavijo, da razpolagajo z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi
sredstvi potrebnimi za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije,
– da imajo poravnane davke in pri
spevke,
– da ima poravnane vse obveznosti do
Občine Vojnik,
– da proti njim ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave,
– da podajo izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki se razpisuje, potekalo v skladu
z določbami v Zakonu o pokopališkem redu
in drugih podzakonskih predpisih,
– da predložijo program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del in
materialne opremljenosti,
– da plačajo varščino v višini 2.087 EUR
za izvajanje gospodarske javne službe, ki
se bo izbranemu kandidatu zadržala za čas
izvajanja koncesije. Varščina se izbranemu
koncesionarju všteje v zadnji obrok koncesijske dajatve zadnjega leta pogodbe v njeni
nominalni višini v času plačila. Če izbrani
koncesionar ne podpiše pogodbe, se mu
vplačana varščina zadrži. V primeru prenehanja pogodbe na strani koncesionarja se
vplačana varščina šteje za proračunski prihodek. Neizbranim kandidatom se varščina
brezobrestno vrne v roku 8 dni po dokončni
izbiri koncesionarja.
8. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, zlasti akt o ustanovitvi,
– izjava, da bodo zagotovili ustrezno št.
delavcev,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– izjavo o razpolaganju z ustreznim kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje razpisane dejavnosti,
– izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov, določenih
z zakonom,
– potrdilo Občine Vojnik o poravnanih
obveznostih,
– dokazilo o vplačani varščini v višini
2.087 EUR,
– dokazilo, da proti njim ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave,
– dokazilo o referenci,
– predlagano višino letne koncesijske
dajatve,
– izjavo o akceptu razpisne dokumentacije in zlasti podpisano pogodbo,
– izjavo, da ponudnik soglaša s priloženim cenikom iz razpisne dokumentacije,
ki se bo letno dejansko povišal v skladu s
stopnjo rasti življenjskih stroškov,
– program izvajanja dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije del in materialne opremljenosti,
– izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki se
razpisuje, potekalo v skladu z določbami v
Zakonu o pokopališkem redu in drugih podzakonskih predpisih.
9. Merili za izbiro koncesionarja:
– referenca ponudnika;
– če je ponudnik že opravljal dejavnost iz
pokopališke dejavnosti prejme 20 točk;
– višina koncesijske dajatve:
– 4.173 EUR = 0 točk,
– 4.177 EUR – 5.425 EUR = 10 točk,
– 5.429 EUR – 1.677 EUR = 20 točk,
– 6.680 EUR – 7.930 EUR = 30 točk,
– 7.935 EUR – 9.180 EUR = 40 točk,
– 9.185 EUR – 10.435 EUR = 50
točk,
– 10.437 EUR – 11.685 EUR = 60
točk,
– 11.688 EUR – 12.937 EUR = 70
točk,
– 12.940 EUR dalje = 80 točk.
Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Seštevek vseh meril je 100 točk.
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk, če izpolnjuje preostale pogoje iz javnega razpisa. V primeru, da bi dva
ponudnika dosegla enako število točk, bo
izbran ponudnik, ki bo dosegel višje število
točk pri merilu višina koncesijske dajatve.
10. O izbiri med prijavljenimi ponudniki odloča 5-članska komisija, ki jo imenuje
Občinski svet Občine Vojnik. Član komisije
je po svoji funkciji tajnik Občine Vojnik. Odločbo o izbiri izda tajnik Občine Vojnik, ki je
dolžan upoštevati odločitev komisije. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko
pogodbo župan.
11. Kontaktni osebi za morebitna pojasnila in dodatne informacije sta Mojca Skale
in Brigita Kušar, tel. 03/78-00-620, vsak delovni dan med 8. in 15. uro.
12. Rok za predložitev ponudbe: prijave
z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno
posredovati na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, z oznako »Javni razpis koncesija pokopališče Vojnik – Ne odpiraj!«, na
hrbtni strani mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. Ponudbe morajo na sedež
občine prispeti najkasneje do 16. 3. 2007
do 12. ure.
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13. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na
sedežu Občine Vojnik takoj po predložitvi
dokazila o plačilu stroškov v višini 40 EUR
za razpisno dokumentacijo na podračun
odprt pri UJP št. 01339-0100003082, sklic
43000-0003-30.
14. Javno odpiranje ponudb bo dne
21. 3. 2007 ob 16. uri, v sejni sobi Občine
Vojnik. Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo
s pisnim pooblastilom.
15. Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe se štejejo kot neveljavne
in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave.
16. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni po odpiranju ponudb.
17. Komisija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
Občina Vojnik
Št. 67-1/2007
Ob-4423/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 15/03) in 7. člena Pravilnika
za vrednotenje športnih programov v Občini Pivka (Ur. l. RS, št. 57/01 in 08/02)
objavljamo
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Občini Pivka
v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:
– interesna športna dejavnost otrok in
mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjena v kakovostni in vrhunski šport;
– vrhunski in kakovostni šport;
– športno-rekreativna dejavnost;
– šport invalidov;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov;
– športne prireditve.
2. Na razpis za sofinanciranje programov
lahko kandidirajo športna društva, njihova
združenja in drugi subjekti, ustanovljeni na
podlagi zakona o zavodih in zakona o gospodarskih družbah, če imajo registrirano
izvajanje športne dejavnosti in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Pivka;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti;
– da imajo vsaj že eno leto pred prijavo na razpis organizirano redno vadbo, v
katero je vključenih odgovarjajoče število
športnikov;
– da imajo redno vadbo vsaj 36 tednov
v letu;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini (velja za društva in zveze).
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev in krajem izvajanja
programa. Obrazci za prijavo so na razpolago v sprejemni pisarni Občine Pivka in na internetni strani občine: www.pivka.si. Obrazci
so obvezni, v prijavi pa je potrebno navesti
vse osnovne podatke vlagatelja (zastopnik
društva, točen naslov, TRR, davčna številka)
ter obvezno vsebino in obseg programa.
4. Program mora biti finančno ovrednoten in dopolnjen z navedbo virov financira-
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nja. Okvirna vrednost sredstev v proračunu Občine Pivka je 39.642,80 € (9,500.000
SIT).
5. Rok za prijavo na razpis je do 19. 3.
2007 do 15. ure. Upoštevane bodo priporočene pošiljke s poštnim žigom 17. 3. 2007.
6. Pravočasne in popolne prijave, bodo
ovrednotene v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v Občini Pivka.
Izbor bo opravila komisija, ki jo bo imenoval
župan Občine Pivka.
7. Prijave je potrebno poslati v zaprtih
kuvertah, s pripisom »Razpis šport 2007
– ne odpiraj«, na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, ali jih oddati
v tajništvu na Občini Pivka.
8. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe.
9. Datum objave razpisa na spletni strani
Občine Pivka je 16. 2. 2007.
Občina Pivka
Občinska uprava
Št. 352-71/2006-28
Ob-4569/07
Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.
l. RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06) in javnega
razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 135-136 z dne 22. 12. 2006 ter istega dne na spletni stani Občine Postojna
in na oglasni deski Občine Postojna ter na
podlagi ugotovitev komisije o utemeljenosti
vseh prispelih vlog, župan Občine Postojna
objavlja
prednostno listo upravičencev za
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
(seznam upravičencev po kriterijih iz
10. člena pravilnika, ki so zavezanci za
plačilo lastne udeležbe in varščine)
Prosilec/ka
Korče Jadranka
Petrović Miladin
Toromanović Hasan
Martini Zdenka

Točke
280
260
250
210

Vsi udeleženci razpisa bodo prejeli ustrezno odločbo, na katero imajo možnost pritožbe, zato bo seznam dokončnih upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna
stanovanja, objavljen po rešitvi morebitnih
pritožb.
Seznam dokončnih upravičencev do stanovanja bo objavljen v Uradnem listu RS, na
spletni strani Občine Postojna in na oglasni
deski v občinski stavbi.
Občina Postojna
Ob-4570/07
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, na podlagi 6. in 7. člena Odloka o
posebni in podrejeni rabi javnih površin (Ur.
l. RS, št. 90/99, 108/03, 73/04) objavlja
javni razpis
za oddajo javne površine za gostinske
vrtove
1. Predmet javnega razpisa je oddaja
javne površine: za gostinske vrtove, ki niso
povezani z obstoječim gostinskim obratom
na naslednjih lokacijah:
– Prešernov trg (gostinski vrt),
– Petkovškovo nabrežje (gostinski – sladoledni vrt).
2. Javno površino za gostinske vrtove
oddajamo za:
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– Prešernov trg (gostinski vrt) – 5 let,
– Petkovškovo nabrežje (gostinski – sladoledni vrt) – do 31. 8. 2007 (z možnostjo
podaljšanja do 31. 12. 2007).
3. Najnižje enkratno nadomestilo za celotno razpisano obdobje zanaša:
– za Prešernov trg – 83.500 EUR,
– za Petkovškovo nabrežje – 6.000 EUR
(za obdobje do 31. 8. 2007).
4. Razpisa za gostinske vrtove se lahko
udeležijo fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti
in izpolnjujejo pogoje določene z zakonom.
5. Ponudba mora izpolnjevati zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije, ki jo
stranka dvigne na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Dalmatinova 1,
Ljubljana, soba 103, I. nadstropje.
6. Po obravnavi prispele ponudbe posameznega ponudnika bo izbranemu ponudniku izdano dovoljenje za rabo javne površine
po tem javnem razpisu.
7. Pri izbiri najugodnejše ponudbe bodo
upoštevana naslednja merila:
a) enkratno nadomestilo,
b) kakovost predloženega kulturnega
programa,
od tega:
– letno število prireditev,
– trajanje prireditev v urah,
– višina finančnega vložka ponudnika v
kulturni program.
8. Rok za oddajo ponudbe je 12. 3. 2007
do 10. ure.
9. Ponudbe naj ponudniki oddajo osebno
ali po pošti v zapečateni ovojnici na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Dalmatinova 1, Ljubljana, soba 103, I. nadstropje, z označbo: »Ne odpiraj – oddaja
javne površine za gostinske vrtove«.
10. Javno odpiranje ponudb bo 12. 3.
2007 ob 11. uri na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Dalmatinova 1,
Ljubljana, soba 103, I. nadstropje.
11. Upoštevane bodo le ponudbe, ki
bodo prispele pravočasno in bodo v skladu
s pogoji javnega razpisa iz razpisne dokumentacije.
12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni po izteku roka določenega v 7.
točki tega razpisa.
Mestna občina Ljubljana
Št. 35230-0013-2007/1
Ob-4730/07
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04 in 47/06),
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04, 34/04,
62/06 in 114/06), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB in
105/06), Zakona o socialnem varstvu (Ur. l.
RS, št. 54/92 s spremembami) in sklepa Občinskega sveta Občine Vojnik z dne 31. 1.
2007, Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik, objavlja
javni razpis
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
1 Predmet razpisa
1.1 Občina Vojnik (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj
v najem, ki se bodo izpraznila ali na novo
pridobila v letih 2007, 2008 in 2009.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni
listi:
– lista A za stanovanja, predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. l. RS,
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št. 14/04, 34/04, 62/06 in 114/06 – v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo
lastne udeležbe in varščine;
– lista B za stanovanja, predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki so glede na
dohodek zavezani plačati lastno udeležbo
in varščino.
Od razpisanih stanovanj bo predvi
doma:
– 50% stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki bodo uvrščeni na
listo A
in
– 50% stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki bodo uvrščeni na
listo B.
– 1 stanovanje bo namenjeno za oddajo
v najem invalidnim osebam, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička.
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Prosilci se bodo uvrščali na ločeni listi v
okviru liste A (oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine) oziroma liste B (zavezanci
za plačilo lastne udeležbe in varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva.
Stanovanja bodo na Frankolovem, v Novi
Cerkvi in v Vojniku. Najemniki bodo najemne
pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega
stanovanja, oddanega v najem.
Lastnik odpove pogodbo iz razlogov in
pod pogoji, določenimi v 103. členu Stanovanjskega zakona, še zlasti, če najemnik
redno ne plača najemnine, v roku, ki ga
določa najemna pogodba.
1.2 Najemnina za dodeljena neprofitna
stanovanja bo določena na podlagi Uredbe
o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

(Ur. l. RS, št. 131/03 in 142/04) oziroma na
podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja
ima pravico vsakih pet let od najemnika
zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega
stanovanja. Če najemnik ni več upravičen
do neprofitnega stanovanja, se najemna
pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo s prosto oblikovano najemnino po
merilih in postopkih, določenim s 30. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v velikosti 54 m2, točkovano s 307 točkami, znaša najemnina v mesecu januarju
2007, izračunana na podlagi navedenih
veljavnih predpisov, 170 EUR (40.738,80
SIT).

1.3 Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov
gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila lastne
udeležbe in varščine – lista A

Površina stanovanja s plačilom lastne udeležbe
in varščine – lista B

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega
razreda povečajo za 6 m2.
2. Razpisni pogoji
2.1 Upravičenci za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem so državljani Republike
Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na
območju Občine Vojnik.
Upravičenci za oddajo neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
– žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in
zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih
za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine Vojnik;

Velikost
gospod.

– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo na območju občine Vojnik možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno
pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
– najemniki v stanovanjih, odvzetih po
predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki
stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve
neprofitnega stanovanja po pravilniku.
2.2 Prosilci so upravičeni do dodelitve
neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2006 ne presegajo

Lista A
%

v točki 2.3 za listo B določenih odstotkov od
povprečne neto plače v državi, ki je v letu
2006 znašala 773,42 EUR (185.342 SIT.)
Glede na višino dohodka gospodinjstva,
kot je razvidno v točki 2.3, prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A – brez lastne
udeležbe in varščine ali listi B – z lastno
udeležbo in varščino.
2.3 Prosilci za oddajo neprofitnih stanovanj v najem se ločijo na tiste, ki so glede
na višino dohodka gospodinjstva oproščeni
plačila lastne udeležbe in varščine – lista
A in na prosilce, ki so dolžni plačati lastno
udeležbo in varščino – lista B.

Lista B

Meja dohodka v
EUR

Meja dohodka
v SIT

%

Meja dohodka v
EUR

Meja dohodka v SIT

1-člansko

90%

696,08

166.807,80

nad 90 do 200%

nad 696,08
do 1.546,84

nad 166.807,80
do 370.684,00

2-člansko

135%

1.044,12

250.211,70

nad 135 do 250%

nad 1.044,12
do 1.933,55

nad 250.211,70
do 463.355,00

3-člansko

165%

1.276,14

305.814,30

nad 165 do 315%

nad 1.276,14
do 2.436,27

nad 305.814,30
do 583.827,30

4-člansko

195%

1.508,17

361.416,90

nad 195 do 370%

nad 1.508,17
do 2.861,65

nad 361.416,90
do 685.765,40

5-člansko

225%

1.740,19

417.019,50

nad 225 do 425%

nad 1.740,19
do 3.287,03

nad 417.019,50
do 787.703,50

6-člansko

255%

1.972,22

472.622,10

nad 255 do 470%

nad 1.972,22
do 3.635,07

nad 472.622,10
do 871.107,40
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Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s
prištevanjem 20 odstotnih točk in na listi B
25 odstotnih točk.
2.4
2.4.1 Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:
– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2006 ne presegajo gornje
meje, določene v točki 2.3 tega razpisa;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z
neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska
stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja,
ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja.
2.5 Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991
že dodeljeno družbeno stanovanje in so
po sklepu sodišča stanovanjsko pravico
izgubili;
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov;
– tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti Občine Vojnik in jim je sodno
naložena izselitev iz njih.
3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
3.1 Prednostne liste upravičencev za
oddajo neprofitnih stanovanj v najem bodo
sestavljene na podlagi kriterijev, ki jih določa
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Poleg kriterijev iz prejšnjega
odstavka, se v skladu s 6. členom Pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne
kategorije prosilcev: mlade družine, mladi;
družine z večjim številom otrok; invalidi in
družine z invalidnim članom; družine z manjšim številom zaposlenih; državljani z daljšo
delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa
so podnajemniki; žrtve družinskega nasilja;
osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar
je izraženo s številom točk v preglednici pod
točko 3.2.1.
3.2
3.2.1 Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1 in 3.2, se za posamezno listo
prosilcev A oziroma B točkujejo z naslednjo
višino točk:

nad 5 do 10 let – 20 točk,
nad 10 do 15 let – 40 točk,
nad 15 do 20 let – 90 točk,
nad 20 let – 110 točk.
Upošteva se čas do vključno 28. 2. 2007.
V primeru prekinitve stalnega bivanja na
območju Občine Vojnik, se čas stalnega bivanja sešteva.
4. Lastna udeležba
Lastna udeležba so vračljiva denarna
sredstva najemnika, ki jih je zavezan prispevati upravičenec pred oddajo stanovanja. Lastno udeležbo so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo dohodka,
določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci
po listi B). Višina lastne udeležbe znaša 10%
vrednosti neprofitnega stanovanja, izračunane po pravilniku 116. člena Stanovanjskega
zakona brez vpliva lokacije.
Lastna udeležba se najemniku neprofitnega stanovanja vrne po 10 letih v protivrednosti v evrih z 1% obrestno mero.
Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in
z vračilom lastne udeležbe se določijo med
najemodajalcem in upravičencem do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem z medsebojno pogodbo.
Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno
udeležbo, pa pred oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe o lastni udeležbi ali
v postavljenem roku ne plača lastne udeležbe, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev
stanovanja.
5. Varščina
Varščina so denarna sredstva, ki so ob
morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja
potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe
stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna
ob prenehanju najemnega razmerja.
Varščino so zavezani plačati upravičenci,
katerih dohodek presega mejo, določeno v 9.
členu Pravilnika (upravičenci po listi B), pred
oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s tem plačilom in vračilom varščine
se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.
6. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem,
dvignejo obrazec vloge v času uradnih ur od
2. 3. 2007 dalje v tajništvu Občine Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik ali pa si vlogo natisnejo sami s spletne strani Občine Vojnik:
www.vojnik.si.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati
upravno takso v višini 50 točk za vlogo in
200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki

Prednostne kategorije prosilcev
1. Mlade družine; mladi
2. Družine z večjim številom otrok – najmanj 4 oziroma
več otrok
3. Invalidi in družine z invalidnim članom
4. Družina z manjšim številom zaposlenih (družina 3 članska
in samo 1 zaposlen)
5. Državljani z daljšo delovno dobo (moški 13 let, ženske
12 let)
6. Žrtve družinskega nasilja
7. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja
3.2.2 Razpisnik določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg splošnih pogojev še
dodaten pogoj in kriterij:
– stalnost bivanja prosilca na območju
občine Vojnik, ki velja za listi A in B:

Št.

Lista A
60

Lista B
100

60
80

60
80

60

/

80
80
60

80
80
60

1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah
(ZUT- UPB2, Uradni list RS, št. 114/05), kar
znaša 17,73 EUR (4.250 SIT).
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih
razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila
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takse, če izpolnjujejo zahteve po 25. členu
Zakona o upravnih taksah, s tem da status
dokažejo s pravnomočno odločbo Centra
za socialno delo in morebitnimi drugimi dokazili.
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi
morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, od 2. 3.
2007 do vključno 30. 3. 2007. Šteje se, da
je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan
roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
tajništvu občine.
Vloge bomo sprejemali v tajništvu Občine Vojnik v času uradnih ur:
– ponedeljek od 8. do 12. ure,
– sreda od 8. do 12. ure in od 13. do
16.30,
– petek od 8. do 12. ure.
Za osebno prejete vloge bomo izdali potrdilo o prejemu.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod točkami 1., 2., 3.
in 5., druge listine pa, če na njihovi podlagi
uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih
in socialno-zdravstvenih razmer;
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh
družinskih članov oziroma njihovih zakonitih
zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in
drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri
drugih upravljavcih zbirk podatkov (kolikor
je prosilec lastnik nepremičnin, je potrebno
priložiti cenitveno poročilo sodnega cenilca);
potrdila o premoženjskem stanju (DURS,
Upravna enota …);
3. odločbo o odmeri dohodnine za leto
2005 in potrdilo o skupnem neto dohodku
gospodinjstva v letu 2006 (osebni dohodek,
pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek
Študentskega servisa, invalidnina itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne
šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi
prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek,
dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki
od občasnega dela invalidov, ki so vključeni
v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd.;
4. potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
5. veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba
oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni
sklenjena;
6. dokazilo o zadnji plačani najemnini
oziroma podnajemnini;
7. dokazilo o kvaliteti bivanja – točkovalni
zapisnik;
8. izjava prosilca, ki stanuje pri starših ali
sorodnikih, o površini dela stanovanja oziroma stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v
uporabi oziroma v souporabi;
9. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju izvenzakonske
skupnosti;
10. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
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11. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so
starejši od 15 leta;
12. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
13. odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so
razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere);
14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo,
da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada;
15. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z
njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba,
trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
16. dokazilo o invalidnosti I. kategorije
in invalidnosti zaradi okvare čuta – slepota, gluhost (odločba Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS …);
17. izvid zdravniške komisije I. stopnje
pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s katerim se dokazuje trajna obolenja
prosilca ali družinskih članov, pogojena s
slabimi stanovanjskimi razmerami;
18. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na
zmerno težjo ali težko duševno ali težko
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;
19. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča
– varne hiše, zavetišča, centri za pomoč
žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam
in ženskam z otroki psihosocialno pomoč
ob nasilju;
20. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja;
21. izjavo o dobi bivanja – stalnega prebivališča na območju Občine Vojnik.
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Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od
pristojnega državnega organa.
Občina k vlogi priložene listine zadrži in
jih po izteku razpisnega roka udeležencem
razpisa ne vrača.
7. Splošne določbe
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo
popolnost ter sedanje stanovanjske razmere
prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih
vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za
oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in
organizacijah ter posameznikih.
Komisije si lahko stanovanjske razmere
prosilcev tudi ogledajo. V primeru ogleda
se ta opravi nenapovedano in le pri tistih
udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede na število razpisanih
stanovanj.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo,
in sicer po številu zbranih točk. Če se na
prednostni vrstni red uvrstijo prosilci razpisa
z enakim številom točk, imajo prednost pri
dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti prosilci, ki imajo stalno prebivališče dalj časa
na območju Občine Vojnik.
Udeležencem razpisa bodo vročene
odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na
prednostno listo upravičencev v roku 5 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se
posamezni udeleženec razpisa ne strinja z
odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na
razpisnika. O pritožbi odloči v 45 dneh po

prejemu popolne pritožbe župan. Odločitev
župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb se bo seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno
listo za dodelitev neprofitnih stanovanj, javno objavil na enak način kot razpis. Z upravičenci bodo sklenjene najemne pogodbe za
nedoločen čas in z neprofitno najemnino.
Upravičenca, ki zavrne za njega in njegovo družino primerno stanovanje in zavrnitve
stanovanja ne utemelji z argumenti, kot so
premajhno stanovanje glede na standarde
za število družinskih članov, lokacijo, stanje
stanovanja ipd. oziroma se na dvakratni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove,
se izloči z veljavne prednostne liste.
Od razpoložljivih stanovanj v letih 2007
se bo prvo razpoložljivo stanovanje namenilo za oddajo v najem prosilcem, ki glede na
socialne razmere po 9. členu pravilnika niso
zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in se bodo uvrščali na listo A. Naslednje
razpoložljivo stanovanje se bo namenilo za
oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo
dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so
zavezani plačati lastno udeležbo in varščino
ter se bodo uvrščali na listo B. V enakem
zaporedju se bodo dodeljevala razpoložljiva
stanovanja predvidoma do leta 2009.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo
občina ponovno preverila, če udeleženec
razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki
vplivajo na upravičenost, se lahko postopek
obnovi in se prosilca črta s seznama upravičencev.
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, v času
uradnih ur:
– ponedeljek od 8. do 12. ure,
– sreda od 14. do 16. ure,
– petek od 8. do 11. ure ter
na tel. 03/78-00-620.
Občina Vojnik
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Javne dražbe
Ob-4589/07
Bormac Trade, d.o.o., Celje v stečaju
objavlja
prvo javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora v
Ljubljani in osnovnih sredstev v Škofji
vasi in Poti v Konjsko
I. Predmet prodaje:
1. Poslovni prostor v Ljubljani: nepremičnina 85.E poslovni prostor št. 60 površine
18,42 m2 v 3. nadstropju poslovne stavbe
Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana, vpisana
v vložku št. 1444/86 k.o. Moste zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani skupaj s premičninami navedenimi v seznamu
osnovnih sredstev PE Ljubljana (pisarniška
oprema), vse skupaj kot celota. Izklicna
cena je 19.577 EUR (4,691.432,28 SIT).
2. Osnovna sredstva – pisarniška oprema: premičnine navedene v seznamih
osnovnih sredstev Škofja vas 40 in Pot v
Konjsko 23 (pisarniška oprema), vse skupaj kot celota. Izklicna cena je 414 EUR
(99.210,96 SIT).
Premoženje bo prodano na javni dražbi,
ki bo v sredo, dne 7. marca 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 – 0970791334 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 lahko razveljavi, plačano varščino pa bo stečajni dolžnik
zadržal v korist stečajne mase.
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.
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 pod 1. za 1.000 EUR oziroma
pod 2. za 20 EUR.
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 (154/I člen ZPPSL).
Bormac Trade d.o.o. v stečaju
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Razpisi delovnih mest
Št. 181-2/2007/2

Ob-4769/07

Popravek
V objavi delovnega mesta višjega svetovalca (m/ž) v Upravi za jedrsko varnost,
v Sektorju za jedrsko varnost, v Oddelku za
analize in obratovalne izkušnje, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 14 z dne 16. 2. 2007,
se v odstavku druga alinea: najmanj pet let
delovnih izkušenj spremeni tako, da se pravilno glasi: »– najmanj štiri leta delovnih
izkušenj«.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za jedrsko varnost
Ob-3643/07
Svet zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidat mora za imenovanje za direktorja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s:
55., 58. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – UPB4)
in Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI-F (Ur. l. RS, št.
129/06), in sicer:
1. da ima visokošolsko izobrazbo,
2. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po
začetku mandata,
3. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
4. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
5. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
6. da predloži svoj program vodenja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.
Kandidat mora imeti vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Kandidati lahko v roku 8 dni od objave
tega razpisa na naslov: »Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, 1000
Ljubljana«, z oznako: »Prijava na razpis za
direktorja zavoda« pošljete: pisno prijavo z
navedbo kratkega življenjepisa in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti v
skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti
starejše od 8 dni, ter kandidatovim programom vodenja Zavoda za gluhe in naglušne
Ljubljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v roku najkasneje 4
mesece od objave razpisa.
Svet zavoda za gluhe in naglušne
Ljubljana
Ob-4221/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2,
131/06) in 30. člena Statuta Občine Cirku-

lane, župan Občine Cirkulane objavlja javni natečaj za zasedbo položaja delovnega
mesta:
direktor občinske uprave.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec I, v prostorih
Občinske uprave Občine Cirkulane.
Opis dela:
– neposredno vedenje občinske uprave,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja dela v občinski
upravi,
– odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– vodenje in odločanje v zahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji, oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih dokumentov,
– opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi,
– skrb za zakonito, učinkovito in smotrno
opravljanje nalog občinske uprave,
– priprava splošnih aktov občine,
– izvajanje postopkov javnih naročil,
– priprava pogodb, opravljanje drugih
nalog po pooblastilu in nalogu župana ter
programom dela.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– 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.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo, da tega izpita nima opravljenega,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjavo, da tega izpita nima opravljenega,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna dosežena delovna doba,
– izjavo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Cirkulane pridobitev podatkov iz šeste in sedme alinee iz
uradne evidence, pridobitev ostalih podatkov iz uradnih evidenc, ki se nanašajo na
izpolnjevanje natečajnih pogojev pa ne prepoveduje.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto naveden izpit opravile najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Iz omenjenega državnega izpita iz javne
uprave je izvzet strokovni izpit iz upravnega
postopka, katerega mora imeti kandidat, ob
prijavi na razpis, že opravljenega.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija preverjala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi razgovora s kandidati/kami. Natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata/ke ter upravljalske in vodstvene
sposobnosti.
Na predlog natečajne komisije bo kandidata/ko na položaj direktorja občinske
uprave imenoval župan Občine Cirkulane za dobo petih let, s polnim delovnim
časom. Delo bo opravljal/a v nazivu višji
svetovalec I na sedežu Občinske uprave Občine Cirkulane, Cirkulane 40A, 2282
Cirkulane.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati v osmih dneh po objavi natečaja na
naslov: Občina Cirkulane, Cirkulane 40A,
2282 Cirkulane, z oznako »javni natečaj za
položajno delovno mesto direktorja občinske uprave«.
Informacije dobite na tel. 02/795-34-22
ali GSM: 031/310-763, Janez Jurgec.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbirni postopek se
opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih
dokazil izpolnjujejo natečaje pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo natečaja.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno dobo petih let s polnim
delovnim časom.
Občina Cirkulane
Ob-4222/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2,
131/06) in 30. člena Statuta Občine Cirkulane, župan Občine Cirkulane objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:
svetovalec za upravno poslovanje.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, svetovalec II,
svetovalec I, v prostorih Občinske uprave
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Občine Cirkulane, Cirkulane 40 A, 2282 Cirkulane.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom za nedoločen čas in trimesečnim poskusnim delom.
Opis dela:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– 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.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo, da tega izpita nima opravljenega,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjavo, da tega izpita nima opravljenega,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna dosežena delovna doba,
– izjavo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Cirkulane pridobitev podatkov iz šeste in sedme alinee iz
uradne evidence, pridobitev ostalih podatkov iz uradnih evidenc, ki se nanašajo na
izpolnjevanje natečajnih pogojev pa ne prepoveduje.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto naveden izpit opravile najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Iz omenjenega državnega izpita iz javne
uprave je izvzet strokovni izpit iz upravnega
postopka, katerega mora imeti kandidat, ob
prijavi na razpis, že opravljenega.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija pre-

verjala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi razgovora s kandidati/kami. Natečajna komisija bo z razgovorom
ugotovila komunikacijske veščine kandidata/ke.
Na predlog natečajne komisije bo kandidata za delovno mesto svetovalca/ko za
upravno poslovanje izbral župan Občine
Cirkulane.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati
v osmih dneh po objavi natečaja na naslov:
Občina Cirkulane, Cirkulane 40A, 2282 Cirkulane, z oznako »javni natečaj – svetovalec za upravno poslovanje«.
Informacije dobite na tel. 02/795-34-22
ali GSM: 031/310-763, Janez Jurgec.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbirni postopek se
opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih
dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo natečaja.
Občina Cirkulane
Ob-4223/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2,
131/06) in 30. člena Statuta Občine Cirkulane, župan Občine Cirkulane objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:
višji referent za finance.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradni
škem nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji svetovalec I, v prostorih Občinske uprave Občine Cirkulane, Cirkulane
40 A, 2282 Cirkulane.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom za nedoločen čas in šestmesečnim poskusnim delom.
Opis dela:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– 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.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske smeri,
– strokovni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
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– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo, da tega izpita nima opravljenega,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjavo, da tega izpita nima opravljenega,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna dosežena delovna doba,
– izjavo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Cirkulane pridobitev podatkov iz šeste in sedme alinee iz
uradne evidence, pridobitev ostalih podatkov iz uradnih evidenc, ki se nanašajo na
izpolnjevanje natečajnih pogojev pa ne prepoveduje.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz javne uprave
pod pogojem, da bodo v primeru izbora
na delovno mesto naveden izpit opravile
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Iz omenjenega strokovnega
izpita iz javne uprave je izvzet strokovni izpit iz upravnega postopka, katerega
mora imeti kandidat, ob prijavi na razpis,
že opravljenega.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija preverjala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi razgovora s kandidati/kami. Natečajna komisija bo z razgovorom
ugotovila komunikacijske veščine kandidata/ke.
Na predlog natečajne komisije bo kanidata za delovno mesto višjega referenta za
finance izbral župan Občine Cirkulane.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati
v osmih dneh po objavi natečaja na naslov:
Občina Cirkulane, Cirkulane 40A, 2282 Cirkulane, z oznako »javni natečaj – svetovalec za upravno poslovanje«.
Informacije dobite na tel. 02/795-34-22
ali GSM: 031/310-763, Janez Jurgec.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbirni postopek se
opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih
dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo natečaja.
Občina Cirkulane
Ob-4226/07
Slovenska akademija znanosti in umetnosti objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji/a svetovalec/-ka – mednarodno
sodelovanje.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivih višji svetovalec/ka III ali višji svetovalec/-ka II.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali humanistične smeri,
– 5 let za naziv višji/-a svetovalec/-ka III,
8 let za naziv višji/-a svetovalec/-ka II,
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– znanje dveh svetovnih jezikov,
– obvladovanje dela z računalnikom.
Delovne naloge:
– organiziranje znanstvene izmenjave
raziskovalcev,
– priprava strokovnih gradiv za sklepanje
pogodb o znanstveni izmenjavi,
– vodenje korespondence in sporazumevanje v slovenskem in v tujih jezikih,
– prevajanje krajših tekstov,
– pripravljanje, urejanje, ažuriranje in arhiviranje poslovne dokumentacije,
– vodenje terminskih planov in priprava
pregledov opravljenih aktivnosti,
– organiziranje sestankov, priprava gradiv in sprejem gostov,
– spremljanje mednarodnega sodelovanja in priprava poročil za Letopis,
– organiziranje predavanj rednih, izrednih in dopisnih članov SAZU ter zunanjih
predavateljev,
– organiziranje službenih potovanj,
– opravljanje pomožnih in dopolnilnih del
po nalogu nadrejenega.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo
se bo opravljalo v prostorih SAZU, Novi trg
3, Ljubljana.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in vsemi zgoraj naštetimi dokazili o
izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 8 dneh od dneva objave
na naslov: Slovenska akademija znanosti
in umetnosti, Upravna pisarna, Novi trg 3,
1000 Ljubljana.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po odločitvi.
Slovenska akademija znanosti
in umetnosti
Ob-4227/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2
in 131/06 Odl. US) Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostih
uradniških delovnih mest:
1. Vodja oddelka za gospodarstvo,
kmetijstvo in občo upravo v Izpostavi
Bežigrad.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno strokovno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, se predpisane
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino),
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– državni izpit iz javne uprave,
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– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– šestmesečno poskusno delo.
Delovno področje:
– vodenje, organiziranje in koordiniranje
dela v oddelku,
– sodelovanje z drugimi oddelki z delovnega področja,
– sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov denacionalizacije in drugih upravnih
postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu vodja oddelka opravljal v nazivu višji
svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Upravne enote
Ljubljana, Izpostave Bežigrad, Linhartova
13, Ljubljana.
2. Svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter premoženjsko pravne zadeve
v Izpostavi Moste-Polje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– pet-mesečno poskusno delo.
Delovno področje:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec 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
Upravne enote Ljubljana, Izpostave MostePolje, Proletarska cesta 1, Ljubljana.
Prijave pod tč. 1 in tč. 2 morajo vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja 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. pisno izjavo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora
biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat
opravljal izpit in leto opravljanja izpita,
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 Ljubljana
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne
evidence.
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 izbranih kandidatih se bo preverjalo,
ali imata opravljen ustrezni strokovni izpit
za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne
uprave). V nasprotnem primeru bosta morala izbrana kandidata državni izpit iz javne
uprave, v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.
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.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidati vložijo prijave v pisni obliki,
ki jih pošljejo v zaprti ovojnici z označbo:
»za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja Oddelka za gospodarstvo,
kmetijstvo in občo upravo v Izpostavi Bežigrad« oziroma »za javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto svetovalec v Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko
prave zadeve v Izpostavi Moste-Polje« na
naslov: Upravna enota Ljubljana, AdamičLundrovo nabrežje 2, 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: ue.ljubljana@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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Obvestilo
o
končanem
natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Upravne enote Ljubljana:
http://www.upravneenote.gov.si/ljubljana/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Nataša Kotnik (tel. 01/306-31-71).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
Št. 110-0002/2007
Ob-4228/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
objavlja Občina Rečica ob Savinji, Rečica
ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta Višji svetovalec I,
»direktor občinske uprave«.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– vodenje dela občinske uprave;
– koordiniranje in usklajevanje dela ter
skrb za delovno disciplino;
– opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave in sodelovanje v projektnih
skupinah ter oblikovanju analiz, načrtov, informacij;
– izdajanje odločb v upravnem postopku
na prvi stopnji;
– sodelovanje pri pripravi proračuna in
spremljanje porabe sredstev;
– odločanje o pravicah iz delovnega razmerja;
– odgovornost za delo področja negospodarskih dejavnosti;
– opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave
ter skrb za sodelovanje z UE in drugimi
državnimi organi;

– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– izdelava zahtevnih izvedbenih aktov, ki
jih sprejema župan in OS;
– vodenje in izvajanje nalog s področja
obrambnih načrtov in civilne zaščite.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Rečica ob Savinji
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu Direktorja občinske uprave opravljal
v nazivu Višjega svetovalca I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Občine Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji
55, 3332 Rečica ob Savinji. Zasedba prostega delovnega mesta je najkasneje 1. 5.
2007.
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 Direktor občinske uprave, številka:
»110-0002/2007….« na naslov: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332
Rečica ob Savinji, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje župan Vinko Jeraj.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Občina Rečica ob Savinji
Št. 110-4/2007-2
Ob-4267/07
Župan Občine Sežana na podlagi 58. in
2. točke 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2 s spremembami in dopolnitvami) in 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04
in 57/05) objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
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1. svetovalec.
– Kraj opravljanja dela: občinska uprava
Občine Sežana.
– Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec.
– Delo se opravlja v nazivu: svetovalec
II, I.
– Javni uslužbenec na tem delovnem
mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu
svetovalec II.
– Vrsta delovnega razmerja: določen
čas, za dobo enega leta (nadomeščanje
delavke na porodniškem dopustu), s polnim
delovnim časom, z možnostjo sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas.
– Število prostih delovnih mest: 1.
Poleg splošnih določenih z zakonom,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
smer arhitektura ali univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo gradbene smeri,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave,
– poznati morajo osnove računalništva,
– 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:
– fotokopija potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, ali drugega ustreznega dokazila, ki potrjuje delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave ali izjavo o
opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje 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; kandidat lahko da pisno izjavo, vendar
pod pogojem, da predloži ustrezno potrdilo
pred imenovanjem v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za navedeno delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora
na delovno mesto navedeni izpit opravile
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku enega leta od razporeditve na
delovno mesto.
V skladu z drugim odstavkom 167. člena
Zakona o javnih uslužbencih se kandidatu,
ki ima opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka in strokovni izpit za izvrševanje
posebnih dolžnosti in pooblastil, prizna del
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državnega izpita iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenem izpitu.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidata v I.
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo predloži
kandidat, in v II. fazi z ustnim razgovorom
s kandidati.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami in znanjem na naslednjih področjih:
– poznavanje urbanistične dokumentacije – planski dokumenti in prostorskih izvedbenih aktov,
– poznavanje prostorske in gradbene
zakonodaje.
Kratek opis delovnega mesta:
Svetovalec
– izdajanje lokacijskih informacij (sprejem vlog, dajanje zaprosil za podatke iz uradnih evidenc, informiranje strank),
– spremljanje zakonodaje s svojega področja in dajanje predlogov k uskladitvi občinskih aktov z morebitnimi spremembami,
– skrb za informacijski sistem in urejenost listin do arhiviranja,
– opravljanje drugih nalog po nalogu župana in direktorja občinske uprave.
Rok in naslov za vlaganje prijav je 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov Občina Sežana, Partizanska cesta
4, 6210 Sežana, s pripisom »Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega DM
– svetovalec«.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje direktor občinske uprave Marko Kukanja, tel. 05/731-01-02 in Saša Likavec
Svetelšek, tel. 05/731-01-25.
Neizbrane kandidate bomo o izbiri pisno
obvestili v roku 8 dni po sklenitvi pogodb o
zaposlitvi z zbranimi kandidati.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Občina Sežana
Št. 12
Ob-4268/07
Na podlagi 6. odstavka 57. člena in 1.
odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2) Višje
delovno in socialno sodišče objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
svetnik v pravosodju (sekretar so
dišča).
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Višjega delovnega in socialnega
sodišča, Dunajska c. 22, Ljubljana.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave in izpit iz
sodnega reda,
– znanje enega svetovnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vodstvene sposobnosti,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
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znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kratek opis dela: izvrševanje zadev sodne uprave, vodenje in koordiniranje dela
sodnega osebja, priprava splošnih aktov sodišča in organizacijskih navodil o delu, priprava pomembnješih poročil in analiz, druge
najzahtevnejše naloge.
Pisne prijave morajo vsebovati na
slednje:
a) 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,
b) opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
c) izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, da se preganja po uradni dolžnosti in da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev, da zoper njega
ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
d) izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Višjemu delovnemu in
socialnemu sodišču, da pridobi podatke iz
c) točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in večine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu pravosodni svetnik II z možnostjo napredovanja v naziv pravosodni svetnik I.
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. 139/06) 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 svetnika v pravosodju na naslov Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Dunajska c. 22, Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu, ali na elektronski naslov urad.visds@sodisce.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijavljene kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v 30 dneh po
opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri vodji urada
predsednice sodišča Marjeti Dornik, tel.
01/474-47-50.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Višje delovno in socialno sodišče
Št. 100-5/2007
Ob-4431/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
objavlja Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, javni natečaj za delovni mesti:
1. Višji svetovalec za kmetijstvo,
evropske zadeve in javna naročila.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec I, II in III. Pogoji:
– univerzitetna ali visoka izobrazba agronomske ali ekonomske smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje računalniških aplikacij,
– znanje angleškega ali nemškega je
zika,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali poznavanje delovanja
EU ter postopke javnega naročanja.
2. Referent I za komunalo, ceste, promet in krajevne skupnosti.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih referent I,
II in III. Pogoji:
– srednja prometna, tehniška ali druga
izobrazba,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– znanje računalniških aplikacij,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki že imajo delovne izkušnje z delovnega področja in bodo izkazali poznavanje
komunale, cest in prometa na območju Občine Lenart.
3. Višji svetovalec za urbanizem in
stavbna zemljišča – pripravnik.
Pogoji:
– visoka gradbena ali ekonomska izobrazba,
– znanje računalniških aplikacij,
– znanje angleškega ali nemškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki poznajo območje Občine Lenart.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi pri
ložiti:
– izjavo, da je kandidat/ka državljan/ka
Republike Slovenije,
– izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da kanidat/ka ni
bil/a obsojen/a na pogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja, navedenega v
prejšnji alinei,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (potrdilo
ali diploma pridobljena v RS ali nostrificirano
tuje spričevalo),
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazila o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka in potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka oziroma iz državnega izpita iz javne uprave,
mora ta pogoj izpolniti v roku enega leta od
dne imenovanja v naziv.
Z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in s trimesečnim
poskusnim delom. Izbrani kandidat/ka za
delovno mesto pripravnika bo delo opravljal/a za določen čas 10 mesecev. Izbrani
kandidat/ka bo delo opravljal/a na sedežu
Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Natečajna komisija bo obravnavala le
popolne in pravočasne vloge.
Rok in naslov za vložitev vloge: 8 dni od
dneva objave javnega natečaja oziroma od
dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije na naslov: Občina Lenart, Trg osvboditve 7, 2230 Lenart v Slo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
venskih goricah, v zaprti kuverti z označbo:
“Javni natečaj za prosto delovno mesto – ne
odpiraj”, za pripravnika pa “Javni natečaj
za prosto delovno mesto pripravnika – ne
odpiraj”.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Odgovorna oseba za informacije o javnem natečaju
je Brigita Rojs, tel. 02/729-13-20.
Občina Lenart
Su 010603/2007-2
Ob-4432/07
Upravno sodišče RS, Tržaška 68a, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec oziroma
pravosodni svetnik – strokovni sode
lavec.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj za
delovno mesto višji pravosodni svetovalec
oziroma 6 let delovnih izkušenj za delovno
mesto pravosodni svetnik,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– odlično znanje vsaj enega ali več tujih
svetovnih jezikov,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovno področje:
– spremljanje in proučevanje sodne prakse domačih in tujih sodišč ter domače in
tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik ter sodelovanje pri reševanju zadev
brezplačne pravne pomoči,
– izvedba priprav za seje senatov in
glavnih obravnav ter poročanje na sejah,
– izdelava osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč
in pravnih mnenj,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij ter druge naloge določene s
področnimi predpisi.
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 opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
4. izjavo o znanju enega ali več tujih svetovnih jezikov na podlagi samoocenitve,
5. izjavo kandidata, da
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravnemu sodišču RS
pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec opravljal
v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z
možnostjo napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I, oziroma na delovnem mestu pravosodni svetnik v nazivu pravosodni svetnik
II, z možnostjo napredovanja v naziv pravosodni svetnik I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Upravnega sodišča RS na sedežu sodišča v Ljubljani,
Tržaška 68a.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje na naslov: Upravno sodišče RS,
Tržaška 68a, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
urad.uprlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Dodatne informacije je mogoče dobiti v uradu predsednika sodišča, tel.
01/470-01-00. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi
na spletni strani Upravnega sodišča RS
http://www.sodisce.si/usrs/.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Upravno sodišče RS
Ob-4434/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06
– prečiščeno besedilo) Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
vodja oddelka za finance v Oddelku za
finance Mestne občine Maribor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ekonomske
smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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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 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 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:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje dela v oddelku,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– odločanje o zadevah iz dela oddelka,
za katere ga pooblasti župan ali direktor
mestne uprave,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog iz področja dela oddelka,
– vodenje projektnih skupin.
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 državnega izpita iz javne uprave,
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 Mestni občini 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.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu vodja oddelka za finance opravljal v
nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor.
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.
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Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto Vodja oddelka za finance«, na naslov: Mestna uprava Mestne občine Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, 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: mestna.obcina@maribor.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 javnega natečaja
daje Jasmina Remih, tel. 02/220-10-00.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Maribor
Ob-4581/07
Varstveno delovni center Polž Maribor
objavlja prosto delovno mesto:
diplomiran pravnik (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in poskusno dobo 4 mesece.
Pogoji:
– VII. st. izobrazbe – univ. dipl. prav.,
– vsaj 2 leti delovnih izkušenj (delovne
dobe),
– aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika (pisno in ustno),
– znanje Windows, Word, Excel, internet
in elektronske pošte,
– zaželjeno znanje na področju javnih
naročil, delovnopravne zakonodaje,
– uspešno opravljen interni preizkus znanja, ki bo organiziran za kandidate v ožjem
izboru v prostorih VDC Polž Maribor.
Posebne zahteve:
– zanesljivost, natančnost, strokovnost,
– delna organizacijska odgovornost,
– odgovornost za pravilnost in zakonitost
poslovanja.
Kandidate vabimo, da prijave z dokazili
vložijo do vključno 5. 3. 2007 na naslov:
VDC Polž Maribor, Rapočeva 13, 2000 Maribor, z navedbo »javna objava – pravnik«.
V prijavi opredelite izpolnjevanje vseh razpisanih pogojev ter obvezno priložite življenjepis, fotokopijo dokazila o izobrazbi in druga
dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Varstveno delovni center
Polž Maribor
Št. 1102-04/2007/08
Ob-4587/07
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec (m/ž) v Sektorju za statistiko
naravnih virov, okolja, regionalne statistike
in geomatiko, v Oddelku za statistiko okolja
in energetiko.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;
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– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto,
za katerega 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:
– izvajanje statističnih raziskovanj s področja statistike odpadkov;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega področja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave;
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 4.
točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu s prvo
točko 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec, številka: 1102-04/2007«, na naslov: Statistični urad Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, in sicer v
roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: gp.surs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku, bo objavljeno na spletnih straneh
Statističnega urada Republike Slovenije:
(http:/www.stat.si/DelovnaRazmerja).
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa mag. Mojca
Žitnik, tel. 01/234-07-40.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 1102-13/2007/1
Ob-4588/07
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave, v
Sektorju za demografske in socialne statistike.
Usposabljal se bo za samostojno delo na
področju zdravstvenih statistik.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo ekonomske smeri;
– obvladati morajo uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovne naloge za katere se bo usposabljal izbrani kandidat:
– izvajanje raziskovanj s področja zdravstvenih statistik;
– priprava in analiza različnih podatkovnih baz;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
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– spremljanje predpisov z delovnega področja.
Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednje izjave:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
3. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 2.
točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izboru sklenili pogodbo
o zaposlitvi za določen čas in sicer za čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom ter
možnostjo kasnejše sklenitve delovnega
razmerja za nedoločen čas.
Pravice in obveznosti se bodo določile
glede na uradniško delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja uradniških nazivih
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu s prvo
točko 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave, številka
1102-13/2007«, na naslov: Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS ter na spletnih straneh
Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.surs@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav oziroma
dokazil in pogovorna s kandidati ter s pisnim
oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem statističnih metod;
– z znanjem priprave podatkovnih baz;
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika;
– s poznavanjem statistik s področja
zdravja.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku, bo objavljeno na spletnih straneh
Statističnega urada Republike Slovenije:
(http:/www.stat.si/DelovnaRazmerja).
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa Erika Žnidaršič, tel. 01/234-08-00.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 111-1/2007
Ob-4596/07
Ministrstvo za pravosodje ponovno razpisuje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št.
64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US):
– tri mesta kandidatov za sodnika na
Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.
Razpisni pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona,
ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
človekovih pravic,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot
uradni jezik: angleški ali francoski.
Mandat sodnika traja 6 let, z možnostjo
ponovne izvolitve.
Državni zbor bo izvolil tri kandidate,
obvezno upoštevajoč zastopanost obeh
spolov, izmed katerih bo parlamentarna
skupščina Sveta Evrope imenovala enega
sodnika Evropskega sodišča za človekove
pravice.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
V izbirnem postopku bodo upoštevane
tudi prijave kandidatov na prvotni razpis,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/07 z dne
19. 1. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 10/2007
Ob-4602/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Upravna enota Postojna, Ljubljanska c. 4,
6230 Postojna, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
svetovalec v Upravni enoti Postojna,
ki se opravlja v nazivu svetovalec III, II in I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
pravne smeri ali univerzitetno izobrazbo
pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
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– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– izvajanje najzahtevnejših postopkov iz
področja oddelka za upravne notranje zadeve.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Postojna
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja 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
Upravne enote Postojna, Ljubljanska c. 4.
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Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 139/06) 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
Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Za pisno obliko se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ue.postojna@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 Armida Bavec, tel. 05/728-06-30.
Upravna enota Postojna
Št. 18/2006
Ob-4725/07
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 11., 12.
in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Občinska knjižnica Jesenice (Uradni list RS, št. 5/04) Svet knjižnice razpisuje
dela in naloge
direktorja Občinske knjižnice Jesenice (za mandatno obdobje petih let).
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki ob splošnih pogojih, ki jih določa zakon,
izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
usmeritve (humanistične smeri) in najmanj
5 let delovnih izkušenj v knjižničarstvu, od
tega najmanj 2 leti na vodstvenih delovnih
mestih,
– opravljen bibliotekarski izpit,
– poznavaje dela v javnem zavodu.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan
predložiti tudi predlog razvoja in dela javnega zavoda za mandatno obdobje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v roku
8 dni od dneva objave na naslov: Občinska
knjižnica Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4,
4270 Jesenice. Na ovojnici mora biti oznaka
“za razpis direktorja”.
Občinska knjižnica Jesenice
Ob-4726/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
notranji trg v Ministrstvu za gospodarstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
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biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence;
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.

Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »tajno«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarstvo.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 5.
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. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Generalni direktor Direktorata za notranji
trg v Ministrstvu za gospodarstvo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
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Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Robert Marolt, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369-54-28.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-4727/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja javni natečaj
za položaj
direktorja Urada Republike Slovenije
za varstvo potrošnikov v Ministrstvu za
gospodarstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »zaupno« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »zaupno«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Urada Republike
Slovenije za varstvo potrošnikov v Ministrstvu za gospodarstvo.
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Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 28.
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. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Direktor Urada Republike Slovenije za
varstvo potrošnikov v Ministrstvu za gospodarstvo bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Dušan Pečnik, Sindikat
carinikov Slovenije, Šmartinska 152a, Ljubljana, tel. 01/297-20-00.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-4728/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja javni natečaj
za položaj
generalnega sekretarja v Ministrstvu
za gospodarstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem pravne ali druge ustrezne družboslovne
smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
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– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Uradni list
RS, št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
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oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Generalnega sekretariata v Ministrstvu za gospodarstvo.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 5.
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. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Generalni sekretar v Ministrstvu za gospodarstvo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Franc Tomažič, Ministr-

stvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-66.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 100-017/2007
Ob-4733/07
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka objavlja prosto delovno mesto:
svetovalec za prostorsko načrtovanje
v Oddelku za okolje in prostor za nedoločen delovni čas.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– smeri izobrazbe: arhitekt, krajinski arhitekt, gradbenik,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– znanje računalniških aplikacij,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– poznavanje geoinformacijskega sistema.
Delovno področje: prostorsko načrtovanje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– priprava planskih aktov,
– priprava izvedbenih planskih aktov,
– strokovna pomoč pravnim in fizičnim
osebam pri urejanju prostora,
– dajanje informacij o prostoru in izdaja
potrdil o prostorski opredelitvi zemljišč,
– izvajanje projektov iz področja varstva
okolja in vodnega gospodarstva,
– priprava in organizacija GIS.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi;
– pisno izjavo o imenovanju v uradniški
naziv, kolikor jo kandidat ima;
– pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave, kolikor ga je kandidat
opravil;
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka;
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti;
– pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
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– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije.
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 državni izpit iz javne
uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prav tako se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka
opraviti najkasneje v roku šestih mesecev
od razporeditve na delovno mesto.
Kandidat mora izpolnjevati še pogoje,
določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih pisnih izjav in pogovora z njimi ter
s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu svetovalec I ali II
z imenovanjem v naziv glede na izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Pravice oziroma
obveznosti se mu določijo glede na uradniški naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi pisnimi
izjavami ali dokazili najkasneje do 7. 3. 2007
na naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska
cesta 2, Škofja Loka, s pripisom »Javni natečaj številka: 100–017/2007 svetovalec za
prostorsko načrtovanje«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Hafner Dolenc Mateji, vodji oddelka za okolje in prostor, na tel. 04/51-12-346.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Škofja Loka
Št. 417/07
Ob-4893/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja
3 prosta uradniška oziroma strokovno-tehnična delovna mesta v Službi za
informacijsko tehnologijo.
Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji po zakonu in uredbi,

– najmanj srednja, zaželena visoka ali
univerzitetna izobrazba tehnične oziroma
naravoslovne smeri – računalništvo, informatika, elektrotehnika ipd.,
– znanje angleškega jezika,
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj na
področju računalništva in informatike, zaželeno v sistemski administraciji, razvoju ali
pri vzdrževanju informacijskih in komunikacijskih sistemov.
Dodatna merila za izbor kandidata/ke:
– poznavanje LAN / WAN,
– sistemsko poznavanje Windows in Lotus Notes okolja,
– izkušnje iz sistemske administracije
(zaželeno Windows XP/2003, UNIX-AIX,
Linux, Lotus Notes, DB2),
– praktične izkušnje postavitve in vzdrževanja sistemske programske opreme,
– praktične izkušnje postavitve in vzdrževanja komunikacijske opreme in računalniških omrežij ter medmrežnih povezav,
– znanja s področja informacijske in komunikacijske varnosti,
– poznavanje sistema in delovanja javne
uprave,
– samostojnost pri delu,
– komunikacijske veščine,
– sposobnost dela v timu.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, čas predsedovanja RS EU do
31. 7. 2008.
Kraj opravljanja dela je Prešernova 25,
1000 Ljubljana in diplomatska predstavništva ter konzulati Republike Slovenije v tujini.
Kandidati/-ke morajo priložiti dokazila
o splošnih pogojih za zasedbo delovnega
mesta: vloga z življenjepisom, dokazilo o
izobrazbi, dokazilo o državljanstvu RS ter
pisno izjavo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, z navedbo
delovnega mesta, za katerega se kandidat/ka poteguje in z označbo »javna objava-informatiki«.
Informacije o razpisanih prostih delovnih
mestih dobite vsak delovni dan od 10. do 11.
ure na tel. 01/478-22-59.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-4894/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami) Služba Vlade RS
za evropske zadeve, Gregorčičeva 25-25a,
Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec (m/ž) v Sektorju za tesno
medinstitucionalno sodelovanje v Službi
Vlade RS za evropske zadeve.
Delovno mesto svetovalca v Sektorju
za tesno medinstitucionalno sodelovanje v
Službi Vlade RS za evropske zadeve je uradniško delovno mesto. Izbrani kandidat bo
opravljal delo za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, smer politologija;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj, pri čemer se predpisane delovne
izkušnje za kandidate z univerzitetno izo-
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brazbo za nazive osme stopnje skrajšajo
na 7 mesecev;
– 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z znanjem na področju finančnega
upravljanja s sredstvi EU,
– z delovnimi izkušnjami na področju
tehnične pomoči Evropske unije,
– z osnovnim znanjem francoskega jezika,
– z dobrim pisnim in ustnim izražanjem,
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
Kratek opis dela:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih nalog podobne stopnje zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Službi Vlade RS za
evropske 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 ji je pridobil.
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Nepopolne prijave ter prijave, iz katerih
izhaja neizpolnjevanje natečajnih pogojev,
se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) 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 v Sektorju za tesno medinstitucionalno sodelovanje, številka 110-4/2007«
na naslov: Služba Vlade RS za evropske
zadeve, Gregorčičeva 25-25a, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.svez@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. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno tudi na spletnih straneh Službe Vlade RS za evropske zadeve:
http://www.svez.gov.si/si/zaposlovanje/zaposlovanje_v_svez/.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Službe Vlade RS
za evropske zadeve, Gregorčičeva 25-25a,
Ljubljana.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure na
tel. 01/478-24-83 (Ksenija Dremelj).
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
Št. 110-50/2007-3111
Ob-5053/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07 in
8/07), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Radljah ob Dravi.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(ZN; Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni sposobnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz
5. točke prvega odstavka 8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma
tuj državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostri-
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fikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-51/2007-31111
Ob-5054/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07 in
8/07), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Ravnah na Koroškem.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(ZN; Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni sposobnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz
5. točke prvega odstavka 8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma
tuj državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno

nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-52/2007-31111
Ob-5055/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07 in
8/07), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Litiji.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(ZN; Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni sposobnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz
5. točke prvega odstavka 8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma
tuj državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
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podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-53/2007-31111
Ob-5056/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07 in
8/07), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem na Bledu.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(ZN; Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni sposobnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz
5. točke prvega odstavka 8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma
tuj državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),

4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-54/2007-31111
Ob-5057/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07 in
8/07), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(ZN; Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni sposobnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz
5. točke prvega odstavka 8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma
tuj državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko šte-
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vilko, na kateri je dosegljiv, ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-47/2007-31111
Ob-5058/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/06):
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-48/2007-31111
Ob-5059/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/06):
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
civilnem oddelku Okrožnega sodišča v
Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
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okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni spo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-49/2007-31111
Ob-5060/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/06):
– 4 prosta mesta okrožnih sodnikov
na civilnem oddelku Okrožnega sodišča
v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),

– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-4229/07
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika
odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov
in imenika odvetniških pripravnikov ter 7.
člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestila:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Darja Cokan, z dnem 16. 1. 2007; odvetniška pisarna: Odvetniška pisarna Kos
in partnerji, o.p., d.n.o., Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem.
Marko Štamcar, z dnem 30. 1. 2007; odvetniška pisarna: Novi trg 11, 8000 Novo
mesto, pri odvetniku Nacetu Štamcarju.
Dušan Stojanović, z dnem 30. 1. 2007;
odvetniška pisarna: Prešernova ulica 2,
2000 Maribor.
Anica Posega Čeč, z dnem 1. 2. 2007;
odvetniška pisarna: Partizanska 66, 6210
Sežana, pri odvetniku Gorazdu Gabriču.
Mag. Nina Brumen, z dnem 1. 2. 2007;
odvetniška pisarna: Odvetniška družba Maček & Maček, d.n.o., o.p., Prešernova 27,
3000 Celje.
Mag. Marija Gaber, z dnem 1. 2. 2007;
odvetniška pisarna: Hočevar-Mokorel, Odvetniška družba, o.p., Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj.
Dino Bauk, z dnem 1. 2. 2007; odvetniška pisarna: Odvetniška družba Ferfolja,
Ljubič in partnerji, o.p., d.n.o., Slomškova
ulica 17, 1000 Ljubljana.
Igor Klun, z dnem 1. 2. 2007; odvetniška
pisarna: Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana, pri
odvetniku Žigi Klunu.
Sara Ahlin Doljak, z dnem 1. 2. 2007; odvetniška pisarna: Tovarniška cesta 3, 1370
Logatec.
Metka Matjašič Šerdoner, z dnem 1. 2.
2007; odvetniška pisarna: Trstenjakova
5, 2250 Ptuj, pri odvetniku Vladimirju To
plaku.
III. Iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije se izbrišejo:
Frančiška Persea Cetin, odvetnica iz
Slovenj Gradca, z dnem 31. 1. 2007.
Prevzemnik: Sergij V. Majhen, odvetnik
iz Maribora.
Mag. Drago Demšar, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 31. 1. 2007.
Prevzemnik: Vanja Radanovič, odvetnik
iz Ljubljane.
IV. Sprememba priimka:
Marko Rajčević, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 25. 11. 2006 spremeni priimek v Marko Rajčević Lah.
V. Odvetniške družbe:
Z dnem 19. 1. 2007 prične poslovati
Odvetniška družba Rozman in Vesel, o.p.,
d.n.o., Ljubljana, Tržaška cesta 42.
VI. Preselitve:
Tomaž Lepša, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 3. 1. 2007 preseli sedež svoje odve-

tniške pisarne na novi naslov: Kersnikova 6,
1000 Ljubljana.
Valentin Rozman, odvetnik iz Ljubljane,
izstopi iz Odvetniške družbe Brecelj in partnerji, d.n.o. – o.p., Ljubljana, in z 19. 1.
2007 nadaljuje odvetniški poklic kot odvetnik
družbenik v Odvetniški družbi Rozman in
Vesel, o.p., d.n.o., Ljubljana, Tržaška cesta 42.
Peter Vesel, odvetnik iz Ljubljane, izstopi iz Odvetniške družbe Brecelj in partnerji,
d.n.o. – o.p., Ljubljana, in z 19. 1. 2007 nadaljuje odvetniški poklic kot odvetnik družbenik v Odvetniški družbi Rozman in Vesel,
o.p., d.n.o., Ljubljana, Tržaška cesta 42.
Marko Rajčević Lah, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 1. 2007 preseli sedež svoje

odvetniške pisarne na novi naslov: Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Lilijana Stare Knaflič iz Radovljice se z dnem 1. 2. 2007 zaposli pri
odvetniku Zdravku Staretu na naslovu: Gorenjska cesta 16, 4240 Radovljica.
Odvetniška zbornica Slovenije

Št. 352-2-0033/2006-502
Ob-4734/07
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za

– Rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe.
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika ki pogodbe noče
podpisati.
– Osebe, ki uporabljajo stanovanje, imajo pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico.
– Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 3.
2007 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
6. Ostale določbe:

javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina
enosobno stanovanje št. 1 v pritličju stanovanjske stavbe, Javornik 23, Ravne na
Koroškem v skupni izmeri prodajne površine
39,39 m2 oziroma skupne stanov. površine v
izmeri 42,57 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin:
Klet:
Pritličje:
– soba
– kuhinja
– kopalnica z WC-jem
– predsoba
– loža
Skupaj

Ob-4583/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja.
12. 3. 2007 prične s poslovanjem notar
Ivan Žetko v Novem mestu, Glavni trg 10.
Notarska zbornica Slovenije

Prodajna površina
1,92 m2

Skupna stanovanjska površina
3,84 m2

15,17 m2
10,85 m2
3,84 m2
3,83 m2
3,78 m2
39,39 m2

15,17 m2
10,85 m2
3,84 m2
3,83 m2
5,04 m2
42,57 m2

3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 24.120,23 €.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Javornik 23 – ne odpiraj«.
– V ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno.

– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Katji
Burja.
Občina Ravne na Koroškem
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Št. 352-2-0033/2006-502
Ob-4735/07
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina enosobno stanovanje št. 4 v pritličju stanovanjske stavbe, Trg svobode 18, Ravne na Koroškem v skupni izmeri prodajne površine
27,06 m2 oziroma skupne stanov. površine
v izmeri 28,07 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin:

Klet:
Pritličje:
– soba
– kuhinja
– kopalnica z WC-jem
– predsoba
Skupaj

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe.
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika ki pogodbe noče
podpisati.
– Osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico.
– Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 3.
2007 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
6. Ostale določbe:

Prodajna površina
1,01 m2

Skupna stanovanjska površina
2,02 m2

20,08 m2
1,23 m2
2,54 m2
2,20 m2
27,06 m2

20,08 m2
1,23 m2
2,54 m2
2,20 m2
28,07 m2

3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 12.759,43 €.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave, v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja, Trg svobode 18 – ne odpiraj«.
– V ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno.

– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Katji
Burja.
Občina Ravne na Koroškem

Ob-4564/07
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. – v likvidaciji, Ljubljana, Dunajska
160, objavlja oglas za

c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini,
e) poslovni načrt s predvidenimi investicijami v družbo ter ohranjanjem oziroma zagotavljanjem novih delovnih mest.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 120.000 €. Varščina za
resnost ponudb se plača na transakcijski
račun družbe D.S.U.d.o.o. – v likvidaciji,
št. 02923-0253101949 odprt pri NLB d.d.,
s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa
delnic družbe Metalka Commerce d.d.«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po
končanem izboru.

javno zbiranje ponudb
za nakup paketa delnic družbe Metalka
Commerce, skladiščenje, inženiring,
storitve, d.d., Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana
1. Predmet prodaje je 251.189 navadnih
imenskih delnic družbe Metalka Commerce,
skladiščenje, inženiring, storitve, d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, kar predstavlja
76,15% osnovnega kapitala družbe. Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega
ponujenega paketa delnic.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,

5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U.d.o.o. – v
likvidaciji, Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti
pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na
javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Metalka Commerce d.d. – ne odpiraj«,
najpozneje do 5. 3. 2007 do 12. ure.
6. Na podlagi tega razpisa D.S.U.d.o.o.
– v likvidaciji ni zavezana skleniti pogodbe
o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si.
Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu
D.S.U. d.o.o. – v likvidaciji, vsak delavnik
med 9. in 11. uro, tel. 01/58-94-881.
D.S.U. družba za svetovanje
in upravljanje, d.o.o. –
v likvidaciji, Ljubljana
Ob-4781/07
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva o
usklajevanju zakonov in drugih predpisov o
kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki
morajo biti objavljene v državi članici, v kateri
ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu z
enakimi postopki, kot so predvideni v državi,
kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi državi
članici kot ima svoj sedež, objavlja Pioneer Investments Austria GmbH sledeče obvestilo:
Spremenjeni so bili prospekti in izvlečki
prospektov, sestavljeni v skladu s 6. členom
Zakona o investicijskih skladih (InvFG, v
veljavni izdaji), za trženje enot premoženja
naslednjih skladov:
– Pioneer Funds Austria – America
Stock
– Pioneer Funds Austria – Asia Stock
– Pioneer Funds Austria – Austria Stock
– Pioneer Funds Austria – Central Europe Bond
– Pioneer Funds Austria – Dollar Bond
– Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Stock
– Pioneer Funds Austria – Energy Stock
– Pioneer Funds Austria – Euro Cash
– Pioneer Funds Austria – Euro Corporate Bond
– Pioneer Funds Austria – Euro Government Bond
– Pioneer Funds Austria – Europa Real
– Pioneer Funds Austria – Gold Stock
– Pioneer Funds Austria – Master Fonds
Emerging Markets
– Pioneer Funds Austria – Select Europe Stock.
Aktualizirani prospekti in izvlečki prospektov se v skladu z 18. členom InvFG (v
veljavni izdaji) že nahajajo na sedežu izdajatelja, Pioneer Investments Austria GmbH,
Lassallestraße 1, 1020 Wien, ter banke
Bank Austria Creditanstalt AG (skrbniška
banka), Vordere Zollamtstraße 13, 1030
Wien ter so vsem zainteresiranim na voljo
brezplačno. Prav tako se vlagateljem pred
sklenitvijo pogodbe brezplačno ponudijo aktualizirani izvlečki prospektov.
Pioneer Investments Austria GmbH
Ob-4590/07
Bormac Trade družba za trgovsko, komercialne storitve, špedicijo in logistiko,
d.o.o. v stečaju objavlja
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zbiranje pisnih ponudb
za prodajo delnic izdajatelja GrudaJurmes, d.d.
Predmet prodaje: paket 371 rednih delnic
izdajatelja Gruda-Jurmes, d.d. kot celota.
Izklicna cena: 2.322,46 EUR za cel paket.
Pogoji prodaje:
– pisne ponudbe morajo vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov, ponujeno
ceno oziroma 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% izklicne cene na transakcijski račun 06000
– 0970791334,
– 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
morebitne davščine, stroške preknjižbe delnic na svoj trgovalni račun in vse ostale
morebitne stroške v zvezi s prenosom lastništva,
– kupec plača stroške sestave in overitve
kupoprodajne pogodbe,
– kupec sam izvaja vse potrebne aktivnosti za preknjižbo predmetnih delnic na
svoj trgovalni račun,
– kupec mora podati izjavo po 153. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji,
– preknjižba delnic na trgovalni račun
kupca se izvede po plačilu celotne kupnine.
Izbor najboljšega ponudnika:
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za
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zbiranje ponudb,
– ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili v treh dneh po
odpiranju ponudb brez obresti.
Pošiljanje ponudb: pisne ponudbe naj
ponudniki pošljejo v zaprti pisemski ovojnici v osmih dneh po datumu objave tega
oglasa na naslov: Okrožno sodišče v Celju,
Prešernova ulica 22, 3000 Celje, z oznako
“Ponudba za odkup – opr. št. St 85/2006
– Ne odpiraj”.
Informacije: dodatne informacije lahko
zainteresirani dobijo pri stečajnem upravitelju na tel. 041/705-697, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
Bormac Trade d.o.o. v stečaju
Ob-4568/07
Samostojna podjetnica Sabina Lovšin,
s firmo TPR Sabina Lovšin s.p., Goriča vas
71, Ribnica, na podlagi 670. člena, v povezavi s 75. členom Zakona o gospodarskih
družbah, objavljam, da nameravam opraviti
prenos podjetja samostojnega podjetnika na
novo kapitalsko družbo, z nameravano firmo
TPR, d.o.o., predvidoma z 19. 5. 2007.
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2007-3
Ob-4376/07
1. Upravna enota Slovenj Gradec, Oddelek za občo upravo, sprejme z dnem 25. 1.
2007 v hrambo Pravilnik o delovanju FIDES
Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Enote Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec. Naziv sindikata je FIDES sindikat
zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije,
Enota Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, s sedežem v Slovenj Gradcu, Gosposvetska 1.
2. Pravilnik iz prve točke se vpiše v evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu pod zap. št. 1/2007.
Št. 101-27/2006-3
Ob-4377/07
Z dnem 23. 1. 2007 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti
Kranj izbrišejo pravila Sindikata ZSSS Varnost Kranj, Bleiweisova 20, 4000 Kranj,
vpisana pod zap. št. 158.
Št. 101-1/2007-301
Ob-4378/07
1. S sklepom izvršnega odbora sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti z dne
24. 1. 2007 je bilo spremenjeno ime sindikata iz Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti, okrajšano ime: SVIZ OŠ Sladki vrh
(staro ime) v Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture (novo ime).
2. Novo ime sindikata glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, okrajšano ime: SVIZ OŠ Sladki vrh.
3. Spremembe se vodijo v evidenci statutov pod zaporedno št. 22 z dne 6. 2. 2007
pri Upravni enoti Pesnica.
4. Identifikacija (matična št.) sindikata je
1115227.
Št. 101-2/2007-3
Ob-4424/07
Iz evidence statutov sindikatov, ki se hrani na Upravni enoti Hrastnik, se pod zaporedno številko 29 z datumom vpisa 22. 1.
2002, izbriše sindikat z nazivom: Sindikat
kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije – Sindikat Steklarne Hrastnik – Vitrum, s sedežem v Hrastniku
– Cesta 1. maja 14.
Št. 101-1/2007-2
Ob-4425/07
1. S sklepom Izvršnega odbora Sindikata
vzgoje, izobraževanja in znanosti OŠ Janka
Glazerja, dne 20. 11. 2006, je bil spremenjen naziv sindikata iz Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije (staro ime)
v Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije, okrajšano ime: SVIZ OŠ
Janka Glazerja (novo ime).
2. Nov naziv sindikata glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, okrajšano ime: SVIZ OŠ
Janka Glazerja.
3. Spremembe se vodijo v evidenci statutov pod zaporedno št. 32 z dne 12. 2.
2007 pri Upravni enoti Ruše.
4. Identifikacija (matična št.) sindikata je
5983967.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-147/2006-5
Ob-4247/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
7. 2. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju ZPOmK)
odločil, da je koncentracija družb Mladinska
knjiga Založba, d.d., Slovenska cesta 29,
Ljubljana, in Grafika Soča, grafična dejavnost in knjigotrštvo, d.d., Sedejeva 4,
Nova Gorica, skladna s pravili konkurence
in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se naj bi izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe
Grafika Soča d.d. s strani družbe Mladinska
Knjiga Založba d.d. preko nakupa vrednostnih papirjev navedene družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila
druge alinee drugega odstavka 11. člena
ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij je Urad ugotovil, da
v zadevi nameravane koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-4235/07
Popravek
Ime medija: ČZD Kmečki glas, d.o.o.,
Železna c. 14, Ljubljana KD Holding, d.d.,
Celovška 206, Ljubljana ima 80,08% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe, v preostalem delu je imetnik poslovnega deleža
sama družba ČZD Kmečki glas.
Direktor: Peter Zadel.
Ob-4236/07
Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
Medij: NET TV in NET XXL.
Zvrst medija: televizijski program.
Način razširjanja programskih vsebin:
kabelski operaterji.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj 5% delež kapitala ali najmanj 5% delež
upravljalskih oziroma glasovnih pravic:
1. Jakob Stramšak, Osterčeva 13, 2000
Maribor,
2. Sivent d.d., Štefanova 13a, 1000 Ljubljana,
3. Cinemania group d.o.o., Rojčeva 1,
1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne osebe – direktorja: Bojana Vinkovič,
Vojkova 52, 1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče članov
nadzornega sveta družbe:
1. Samo Kranjc, Dvorakova 12, 2000
Maribor,
2. Sreten Živojinovič, Bilečanska 4, 1000
Ljubljana.
Ob-4237/07
Na osnovi drugega odstavka 64. člena
Zakona o medijih objavlja družba Radio
Sora d.o.o., Kapucinski trg 4, 4220 Škofja
Loka naslednje podatke:
a) Imena in naslovi fizičnih in pravnih
oseb, ki imajo v premoženju družbe najmanj
5% deleža kapitala:
– Rudi Krvina, Slovenska pot 1, 4426
Žiri – 6,61%,
– Marjan Potočnik, Sveti Duh 100, 4220
Škofja Loka – 9,23%,
– Matjaž Novak, Srednja vas 11, 4223
Poljane – 6,61%,
– Zvonko Mahnič, Podklanec 1, 4226 Žiri
– 6,61%,
– Saša Pivk Avsec, Potoče 33, 4205
Preddvor – 5,61%,
– Rudi Zevnik, Mavčiče 33, 4211 Mavčiče – 5,64%,
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka – 32,79%.
b) Imena in naslovi organov upravljanja:
– poslovodstvo: Marjan Potočnik, Sveti
Duh 100, 4220 Škofja Loka – direktor.
Ob-4238/07
Izdajatelj: Delo Revije d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.
Ime medija: Jana, Lady, Eva, Anja,
Stop, Moj mikro, Smrklja, Lady križanke,
Naša žena, Lady Cartland, Kih, Modna
Jana, Ambient, Rože in vrt, Pri nas doma,
Lepa in zdrava, Obrazi.

Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
Alpress d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana,
Delo TČR d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, Delo Prodaja d.d., Dunajska 5, 1000
Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine
Guzej, Dean Gončin, Jelka Sežun.
Ob-4241/07
Izdajatelj: RADIO NET d.o.o.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.
Medij: RADIO NET FM.
Zvrst medija: radijski program.
Način razširjanja programskih vsebin:
preko radijske frekvence 100,2 Mhz.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj 5% delež kapitala ali najmanj 5% delež
upravljalskih oziroma glasovnih pravic: Stojan Auer, Fluksova ulica 4, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne osebe direktorja: Samo Krajnc, Dvorakova 12, 2000 Maribor.
Ob-4242/07
Ime medija: ZaUspeh.com.
Firma in sedež izdajatelja: Creatoor
d.o.o., Mlakarjeva ulica 46, 4208 Šenčur.
Člani organa upravljanja: Tomaž Korelc,
Uršula Hafner.
Nadzorni organ: Tomaž Korelc.
Ob-4245/07
Ime medija: Lokalna TV Trbovlje.
Izdajatelj: AB Video Produkcija, Anton
Berakovič s.p.
Sedež: Savinjska cesta 35, Trbovlje.
Lastniški delež: 100% lastnik; Anton Berakovič.
Direktor: Anton Berakovič.
Ob-4411/07
Ime medija: Radio Kranj d.o.o.
Izdajatelj: Radio Kranj d.o.o., Stritarjeva
ulica 6, 4000 Kranj.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– KD Holding, finančna družba d.d., Celovška 206, Ljubljana,
– FM NET d.o.o., Celovška 206, Ljub
ljana,
– Potrata Marjan, Smledniška 122,
Kranj.
Poslovodstvo: direktor Marjan Potrata.
Člani nadzornega sveta: Amon Mitja, Radovan Teslič, Mirko Bartolac.
Ob-4563/07
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5%
lastniški ali upravljalski delež oziroma delež
glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja
splošno-informativnega televizijskega programa Ropot TV: Andrej Pinterič, Mostec
5a, 8257 Dobova: 50% ter Franjo Boh, Kettejeva 10, 8250 Brežice: 50%.
Ob-4577/07
Ime javnega glasila: Radio Radlje.
Izdajatelj: Radijska postaja Radio Radlje
d.o.o.

100% lastnik: Cvetka Jambrošič, Grčarjeva 26, 2000 Maribor.
Direktor in odgovorni urednik: Štefan
Jambrošič, pravnik.
Ob-4578/07
Ime javnega glasila: Radio Brezje.
Izdajatelj: lokalna radijska postaja Radio
Brezje d.o.o.
100% lastnik: Štefan Jambrošič, Grčarjeva 26, 2000 Maribor.
Direktor in odgovorni urednik: Štefan
Jambrošič, pravnik.
Ob-4579/07
Ime medija: Radio Fantasy Celje, Radio
Fantasy Velenje, Radio Fantasy Maribor.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,
3211 Škofja vas.
Direktor: Robert Šprah.
Lastnik: Robert Šprah, Škofja vas 51b,
3211 Škofja vas, Pet Pet d.o.o., Celovška
150, 1000 Ljubljana, Optimedia d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana, Robert Mastnak,
Plečnikova 20a, 3000 Celje.
Ob-4584/07
Izdajatelj: Media Projekt, izdajanje časopisov in revij, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2,
Ljubljana.
Ime medijev: Direkt.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja
najmanj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Dnevnik, Časopisna
družba, d.d., Kopitarjeva ulica 2 in 4, 1000
Ljubljana – 100,00%.
Imena članov uprave izdajatelja: direktor
mag. Aleksander Bratina.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: ni
nadzornega sveta.
Ob-4585/07
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla, Dnevnik Online, Moj dom, Denar & Svet nepremičnin, Antena, Nika,
Moje zdravje.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic:
– DZS, d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 51,05%,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljubljana – 10,11%,
– Styria Medien AG, Schonaugasse 64,
Graz – 25,74%,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica
14, Maribor – 6,52%.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, mag. Robert Krajnik, Dejan Kovač, Dušan Ocepek, dr. Klaus
Schweighofer.
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Ob-4592/07
1. Ime javnega glasila: Kočevski Kam.
2. Izdajatelj: Propaganda! d.o.o., Tomšičeva 13, Kočevje.
3. Ime, priimek in stalno bivališče fizične
osebe, ki ima najmanj 5% delež kapitala
ali najmanj 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Bojan Marinč, Turjaška
4, Kočevje (80%) in Iva Kaplan, Tesarska
5b, Kočevje (20%).
4. Člani organa upravljanja: Bojan Marinč.
Ob-4598/07
Ime medija: Kanal 3 Apače.
Ime in priimek izdajatelja: Edšidt Olga
s.p., Apače 132/a, sedež izdajatelja Video
studio 90, Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Odgovorna oseba izdajatelja: Edšidt
Olga.
Zvrst in časovni interval: Lokalni komercialni TV program.
Odg. urednik: Edšidt Boris.
Sedež uredništva: Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Način in območje: Preko kabelski razdelilni sistem.
Jezik: slovenski.
Viri financiranja: lastna.
Delež: 100% lastni.
Ob-4599/07
Medij: TV 3.
Izdajatelj: Prva TV Televizijska dejavnost
d.o.o.
Sedež: Vojkova 58, 1000 Ljubljana.
Zvrst medija: Televizijski program.
Lastniki z najmanj 5% deležem v premoženju izdajatelja: MTG Broadcasting AB,
SE-103 Stockholm, Skeppsbron 18, Box
2094 – 100%.
Uprava: zakoniti zastopnik Mart Luik.
Ob-4600/07
Ime medija: e-Fotografija.
Izdajatelj: Image DTP inženiring d.o.o.,
Berčičeva 8b, Ljubljana.
Lastnik z najmanj 5% deležem kapitala in
upravljalskih pravic: Kastelic Ksenija, Rusjanov trg 8, Ljubljana – 99%.
Viri financiranja: oglaševanje.
Direktor: Intihar Matjaž, Rusjanov trg 8,
Ljubljana.
Ob-4618/07
Ime medija: MTV Adria.
Izdajatelj: MTV Adria Družba za trženje in
tržne komunikacije d.o.o., Litostrojska cesta
44C, 1000 Ljubljana, matična št. 2034417.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni delež upravljavskih oziroma glasovalnih
pravic:
1. BOF 4 izposojanje plovil, d.o.o., Šmartinska cesta 152, hala 6/II, 1000 Ljubljana
– 29%,
2. Borut Ličen, Pod vinogradi 22, Nova
Gorica – 5%,
3. Gomar podjetje za inženiring, gospodarsko svetovanje in trgovino, d.d., Partizanska cesta 5, Maribor – 23%,
4. Videoprodukcija Kregar VPK Zagreb,
d.o.o., A. G. Matoša 13, Dugo Selo – 10%,
5. AKANA, investiranje in posredovanje, d.o.o., Cesta 24. junija 23, Ljubljana
– 10%,
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6. Radio Glas Ljubljane d.d., Ljubljana,
Cesta 24. junija 23, Ljubljana – 20%.
Imena članov organov upravljanja:
1. Benda Marko, direktor,
2. Miklič Željko, prokurist.

Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
najmanj 5% delež: Mobitel, d.d., Vilharjeva
23, 1000 Ljubljana (76% delež), Slovenija
online – SIOL internet d.o.o. (24% delež.
Zastopnik: Tomaž Jontes - direktor.

Ob-4627/07
Družba Burda, založništvo in trženje,
d.o.o., skladno s prvim odstavkom 64. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06
z dne 26. 10. 2006) objavlja naslednje podatke:
– osebe, ki imajo v njenem premoženju
najmanj 5 odstotni delež kapitala ali najmanj
pet 5 odstotni delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Adria Media Holding
GmbH, Parkring 12, Dunaj, Avstrija in Styria
Media International AG, Schönaugasse 64,
Graz, Avstrija;
– imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja: predsednik uprave Tomaž Drozg, prokurist Jozsef Steff.

Ob-4794/07
Ime medija: Radio Antena.
Izdajatelj: Radio Antena d.o.o., Cesta na
Brdo 27, 1000 Ljubljana.
Direktor: Leo Oblak.
Lastnik: Infonet Media d.d., Cesta na
Brdo 27, 1000 Ljubljana.

Ob-4736/07

Ob-4796/07
Ime medija: i-TV.
Izdajatelj: Kabelska produkcija d.o.o., Drska 46, 8000 Novo mesto.
Direktor: Simona Kegl.
Lastnik: Simona Kegl, Ulica Bratov Učakar 52, 1000 Ljubljana.

Ime medija: Planet.
Izdajatelj: Mobitel, d.d., Vilharjeva 23,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (100%
delež).
Zastopnika: Klavdij Godnič – glavni izvršni direktor, Igor Marinšek – izvršni direktor.
Člani upravnega odbora: Bojan Dremelj
– predsednik, Filip Ogris-Martič – namestnik
predsednika, Željko Puljič – član, Klavdij
Godnič – član, Igor Marinšek – član, Metod
Zaplotnik – član, Branko Miklavčič – član,
Tjaša Škrilec – član.
Ob-4743/07
Televizijski program: Studio Signal.
Izdajatelj: Skyline d.o.o., Ljubljana.
Sedež: Celovška 150, 1000 Ljubljana.
Lastniški delež: 100% lastnik: Skyline
d.o.o. Ljubljana.
Člani organa upravljanja:
– Milena Prosen,
– Lojze Prosen.
Ob-4745/07
Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o.,
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Radio Glas Ljubljane, d.d., Ljubljana,
Cesta 24. junija 23, 18,96%,
– Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice, 19,84%,
– Dušan Dragojević, C. maršala Tita 18,
Jesenice, 7,32%,
– Slavko Humerca, C. Cirila Tavčarja 1a,
Jesenice, 7,64%,
– Rina Klinar, Plavški Rovt 7c, Jesenice,
18,32%,
– Helena Voga, Dovje 9, Mojstrana,
5,50%,
Poslovodstvo: direktorica mag. Rina Klinar.
Ob-4786/07
Ime medija: Dajmedol.
Izdajatelj: Planet 9 d.o.o., Vojkova 78,
1000 Ljubljana.

Ob-4795/07
Ime medija: Radio Belvi Kranj, Radio
Belvi Gorenjska.
Izdajatelj: Radio Belvi d.o.o., Šuceva ulica 25, 4000 Kranj.
Direktor: Boštjan Žagar.
Prokurist: Leo Oblak, Samo Razinger.
Lastnik: Infonet Media d.d., Cesta na
Brdo 27, 1000 Ljubljana.

Ob-4797/07
Ime medija: Vreme TV.
Izdajatelj: M 1 d.o.o., Ljubljanska cesta
3/a.
Direktor: Manuel Ferfoglia.
Prokurist: Barbara Novak.
Lastnik: Manuel Ferfoglia, Repen 93,
34016 Repen, Trst, Italija.
Ob-4798/07
Ime medija: Radio Orion.
Izdajatelj: Interteh d.o.o., Požarnice 78h,
1351 Vnanje Gorice.
Direktor: Damjan Rus.
Prokurist: Tomaž Čop.
Lastnik: Infonet Media d.d., Cesta na
Brdo 27, 1000 Ljubljana, Leo Oblak, Tomaj
33, 6221 Dutovlje.
Ob-4799/07
Ime medija: Radio Val.
Ime medija: Radio Informativni val.
Izdajatelj: Quadrum d.o.o., Tomaj 33,
6221 Dutovlje.
Direktor: Leo Oblak.
Lastnik: Infonet Media d.d., Cesta na
Brdo 27, 1000 Ljubljana.
Ob-4800/07
Ime medija: Radio 1, ENA 88,4, ENA,
Radio Morje, Radio Klasik, Radio Portorož.
Izdajatelj: Radio 1 d.o.o., Glavni trg 2,
2000 Maribor.
Direktor: Boštjan Protner, Leo Oblak.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Cesta na
Brdo 27, 1000 Ljubljana.
Ob-4801/07
Ime medija: Radio MAX.
Izdajatelj: Santi d.o.o., Rozmanova cesta
34, 8000 Novo mesto.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Cesta na
Brdo 27, 1000 Ljubljana.
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Ob-4802/07
Ime medija: Radio Šport.
Izdajatelj: Radio Šport d.o.o., Cesta na
Brdo 27, 1000 Ljubljana.
Direktor: Leopold Oblak.
Lastnik: Infonet Media d.d., Cesta na
Brdo 27, 1000 Ljubljana.
Ob-4803/07
Ime medija: Radio Urban.
Izdajatelj: Radio Urban d.o.o., Šeškova
ulica 14, 1310 Ribnica.
Direktor: Robert Škantelj, Anton Prus.
Lastniki: Infonet Media d.d., Cesta na
Brdo 27, 1000 Ljubljana; Robert Škantelj,
Mali Osolnik 17, 1311 Turjak; Antoni Tos
d.o.o., Gorenjska cesta 10, 1310 Ribnica.
Ob-4811/07
Ime medija: Dialogi.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 19, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala: Emica Antončič,
Cankarjeva ulica 6c, Maribor.
Odstotek lastniškega deleža: 100%.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič,
direktorica.
Ob-4891/07
Ime medijev: Časopis Vestnik, Radio Murski val in Portal Pomurje.si Panon.si.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Murska Sobota, d.d., Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% delež kapitala in upravljalskih pravic: Družba pooblaščenka IVR d.o.o., Arhitekta Novaka 13,
9000 Murska Sobota 32,60% delež kapitala,
Dnevnik, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1000 Ljubljana 18,25% delež kapitala, IMO-RENT
d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota 18,25% delež kapitala, SETPodjetje za usposabljanje invalidov d.d.,
Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje
9,24% delež kapitala in Gujt Marjan, Vegova ulica 13, 9000 Murska Sobota 14,88%
delež kapitala.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Benko, direktorica.
Imena članov nadzornega sveta:
1. Dragutin Beloglavec, predsednik,
2. Nataša Brulc Šiftar,
3. Nevenka Emri,
4. Geza Farkaš,
5. Ludvik Kovač.
Ob-4892/07
Televizijski program: Vaš kanal.
Izdajatelj: Televizija Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.
Družbeniki z več kot 5% deležem kapitala iz upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto – 26,583%,
– Irena Vide, Gotna vas 26, Novo mesto
– 24,729%,
– Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto – 8,945%.
Direktorica: Irena Vide.
Nadzorni organ: skupščina.
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Objave gospodarskih družb
Ob-4422/07
TIB Ingrisch proizvodnja in trgovina
d.o.o. – v likvidaciji, Koroška cesta 178A,
2000 Maribor, je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru Srg št. 2006/02243 z
dne 15. 12. 2006, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 12, z dne 12. 2. 2007, pod št.
Rg 36042/06, stran 928, v postopku redne
likvidacije in v skladu s 412. členom ZGD-1,
poziva upnike, da prijavijo svoje terjatve v
roku 30 dni od dneva objave, na naslov:
Odvetniške pisarne Ketiš-Janžekovič o.p.,
d.n.o., Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor.
TIB Ingrisch proizvodnja
in trgovina d.o.o. – v likvidaciji
Likvidator
Ingrisch Gerhard
Ob-4772/07
Skladno z določili 412. člena Zakona o
gospodarskih družbah in s sklepom skupščine družbe FRECE – MAG d.o.o. pro
izvodno, storitveno in trgovsko podjetje
d.o.o. objavljamo v postopku redne likvidacije poziv upnikom, da prijavijo svoje terjatve do družbe FRECE-MAG, d.o.o. v likvidaciji, Liboje 70a, 3301 Petrovče, vpisane
v sodni register Okrožnega sodišča v Celju
pod vložno številko 1/02960/00, matična
številka 5500753, v roku 30 dni od objave
tega poziva likvidacijskemu upravitelju na
naslov družbe.
Prijavi je potrebno predložiti vsa dokazila, ki utemeljujejo obstoj in višino terjatev.
Likvidacijski upravitelj
Igor Judar

Sklici skupščin
Ob-4729/07
Popravek
Na podlagi objave sklica skupščine družbe HERZ, kovinsko predelovalno podjetje
d.d. Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji z
dne 16. 2. 2007 – Uradni list RS, št. 14/07,
objavljamo popravek sklica 14. skupščine
delničarjev, tako, da se v osmem odstavku
za besedo »Gradivo za skupščino – črta
besedilo: vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta.
HERZ d.d.
uprava
Ob-4208/07
Na podlagi določil točke 11.2. Statuta
družbe Primorski skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, uprava sklicuje
16. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Primorski skladi,
d.d., Koper,
ki bo v petek, 23. 3. 2007, v sejni sobi
družbe, Pristaniška 12/V, ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov ter predstavitev notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Žarko Ždralič, za preštevalki glasov Tatjana Cepak in Katja Gaberšček. Seji
skupščine bo prisostvovala vabljena notarka
Mojca Tavčar Pasar.
2. Sprejem sprememb Statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve Statuta družbe v predloženem
besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
3. Volitev članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe Primorski skladi, d.d., Koper
se z mandatom štirih let izvoli: Leon Klemše,
Žarko Ždralič in Marinela Jankovič.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlaganimi
spremembami Statuta družbe je na vpogled
na sedežu uprave družbe, na Pristaniški 12,
v Kopru, od dneva sklica skupščine naprej
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Pravico
udeležbe na skupščini imajo lastniki delnic,
v korist katerih bodo te, na dan skupščine,
vknjižene v delniški knjigi družbe, oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo
na skupščini.
Primorski skladi, d.d., Koper
predsednik nadzornega sveta
Žarko Ždralič
uprava družbe
Dušan Jereb
Jasna Baćac
Ob-4548/07
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
12. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri
Gorici, Polje 15,
ki bo v torek, 27. 3. 2007, ob 13. uri
na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Polje 15.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 12. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine je imenovan Stojan Zdolšek, za preštevalki glasov sta imenovani Nataša Podlipnik
in Karmen Bavčar, za notarska opravila se
potrdi izbrano notarko Evo Lučovnik.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi 275. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina odpokliče štiri člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev, in sicer:
– Dušana Šešoka,
– prof. dr. Jožeta Koprivnikarja,
– mag. Igorja Hustiča,
– Antona Kosmačina.
Odpoklic učinkuje z dnem zasedanja
skupščine.
3. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta – predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa:
Izvolijo se novi člani nadzornega sveta
– predstavniki delničarjev in sicer:
– Metod Logar,
– mag. Igor Hustič,
– prof. dr. Jože Koprivnikar,
– Tamara Zajec.
Novi člani se imenujejo za obdobje štirih
let od prvega naslednjega dne po izvolitvi.
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 odpoklica vseh štirih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev in izvolitvijo
novih članov nadzornega sveta. V skladu z
275., 298. in 301. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) predlogov sklepov
ni potrebno utemeljevati.
Dnevni red s predlogi sklepov 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, dostopno pa je
tudi na spletnih straneh družbe in 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. členom statuta družbe prijavili udeležbo na
skupščini tajništvu uprave vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je do vključno
24. 3. 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-4582/07
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Sava Trade, d.d., uprava sklicuje
15. sejo skupščine,
ki bo v petek dne 23. 3. 2007 ob 10. uri
v poslovnih prostorih notarja Vojka Pintarja,
Nazorjeva ulica 1, Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: izvolijo se predsednik skupščine Ledinek Zoran, v vlogi zapisnikarja notar Vojko Pintar.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta št. 2/1:
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2.a) Skupščina se je seznanila, da ima
na dan 31. 12. 2006 družba Sava Trade d.d.
0 SIT bilančnega dobička.
2.b) Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta za poslovno
leto 2006 in jima podeli razrešnico.
3. Poenostavljena pripojitev družbe Sava
Trade d.d. k družbi Merkur d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta št. 2/2: skupščina daje soglasje k poenostavljeni pripojitvi družbe Sava Trade d.d.
k družbi Merkur d.d.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo na sedežu družbe v času od
22. 2. 2007 do vključno 23. 3. 2007 vsak
delavnik od 10. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarja k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvo na
sedežu delniške družbe v Ljubljani, Cesta
v Mestni log 90, bodo objavljeni v skladu
z zakonom.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničuje delničar,
njegov zastopnik ali pooblaščenec, ki do
vključno 18. 3. 2007 pisno prijavi svojo udeležbo v tajništvo na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta v Mestni log 90. Pooblastilo
mora biti pisno.
Sava Trade, d.d.
direktorica družbe
mag. Antonija Pirc
Št. 3732/07
Ob-4611/07
Uprava družbe Skupina Viator&Vektor,
d.d. Ljubljana, Dolenjska cesta 244, na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu z XXIII. členom veljavnega
Statuta družbe Skupina Viator&Vektor, d.d.
sklicuje
11. skupščino
delniške družbe Skupina
Viator&Vektor d.d.,
ki bo dne 29. 3. 2007 ob 11. uri v sejni sobi upravne zgradbe na sedežu družbe Skupina Viator&Vektor d.d., Dolenjska
cesta 244, Ljubljana z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčnosti
se za predsednika skupščine imenuje Franci
Strajnar, za preštevalca glasov pa Lucija
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Mak Uhan. Seji bo prisostvovala notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Sprememba osnovnega kapitala zaradi uredbe eura, pretvorba delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice ter
sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Delnice družbe Skupina Viator&Vektor,
d.d. Ljubljana, katerih nominalni znesek po
uvedbi eura znaša 41,73 eurov, se pretvorijo
v kosovne delnice in sicer tako, da delnica z
nominalnim zneskom 41,73 eurov postane
1 kosovna delnica.
Osnovni kapital družbe Skupina
Viator&Vektor, d.d. Ljubljana se zaradi uvedbe eura ter s tem spremembe nominalne
vrednosti delnic uskladi iz 1.896,680.000
SIT na 7,914.845,64 eurov.
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta, ki postanejo kot priloga sestavni del tega sklepa.
3. Odločanje o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom delnic ter o spremembah
statuta družbe.
1. Predlog sklepa:
Umakne se do 17.293 lastnih navadnih
imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic družbe Skupina Viator&Vektor,d.d., Ljub
ljana.
Osnovni kapital družbe v znesku
7,914.845,64 eurov se zaradi umika do
17.293 lastnih delnic zmanjša za njihovo
skupno pripadajočo vrednost, kar znaša do
721.636,89 eurov (41,73 eurov za eno delnico) tako, da osnovni kapital po umiku znaša
najmanj 7,193.208,75 eurov in je razdeljen
na najmanj 172.375 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z dnem vpisa v sodni register.
Družba Skupina Viator&Vektor, d.d. Ljubljana zmanjšuje osnovni kapital z umikom
delnic zaradi namena večje donosnosti
kapitala glede na doseženo letno realiza
cijo.
2. Predlog sklepa: na podlagi sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic se odobri pridobitev do 17.293 lastnih
kosovnih delnic, ki jih bo uprava pridobila od
obstoječih delničarjev, za kar se smiselno
ne uporablja določba 337. člena Zakona o
gospodarskih družbah-1.
3. Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da skladno s sprejetimi sklepi
skupščine izdela čistopis statuta.
4. Pooblastilo upravi za lastne delnice.
4. Predlog sklepa:
Skupščina družbe Skupina Viator&Vektor,
d.d. na podlagi osme alinee prvega odstav-

ka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo
družbe, da lahko v imenu in za račun družbe
kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni
kapital ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala, in sicer za naslednje namene:
– zamenjave delnic družbe za delnice
manjšinskih delničarjev od družbe odvisnih
družb ter drugih družb,
– povečanja premoženja družbe,
– nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti višja od 146 EUR in ne
nižja od 1 EUR. Pri odsvojitvi delnic pa mora
biti prodajna oziroma obračunska cena delnice višja od nabavne cene lastnih delnic.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala, o čemer mora obvestiti nadzorni
svet.
Delničarji imajo pri prodaji delnic, ki jih
družba kupi na podlagi tega pooblastila,
prednostno pravico ter morajo biti ob enakih
pogojih enako obravnavani vsi ponudniki.
Prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic (ko družba lastne delnice odsvoji) se izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji na podlagi
pooblastila v tem sklepu skupščine.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
Prijava in udeležba na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 26. 3. 2007. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s
telegramom na naslov družbe ali po telefaksu 01/420-33-10. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma firmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več
delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam
delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Gradivo za sejo skupščine, vključno s
predlogom sprememb in dopolnitev statuta,
so na voljo na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva sklica naprej med 10. in
12. uro.
Skupina Viator&Vektor d.d.
Zdenko Pavček, predsednik uprave
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Zavarovanja terjatev
SV 117/07
Ob-4896/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 117/07 z dne 15. 2.
2007, je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja
v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Mojstrani, Ulica Alojza Rabiča 18, stoječe na parc. št. 1291/4 in parc. št. 1292,
obe k.o. Dovje, v skupni izmeri 57,71 m2,
last zastaviteljev Magde Pintar do 8/10,
Jake Štularja do 1/10 in Jerneja Štularja
do 1/10, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št.
Jakob v Rožu/St. Jakob i.R., Avstrija za zavarovanje denarne terjatve v višini 44.000
EUR s pripadki.
SV 192/07
Ob-4897/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora opr. št. SV 192/07 z dne 15. 2.
2007, so bile nepremičnine:
– stanovanje v I. nadstropju v izmeri
53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/1 v podvložku št. 1166/1 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v I. nadstropju v izmeri
48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/2 v podvložku št. 1166/2 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v I. nadstropju v izmeri
49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/3 v podvložku št. 1166/3 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v II. nadstropju v izmeri
53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/4 v podvložku št. 1166/4 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v II. nadstropju v izmeri
48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/5 v podvložku št. 1166/5 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v II. nadstropju v izmeri
49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/6 v podvložku št. 1166/6 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v III. nadstropju v izmeri
53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/7 v podvložku št. 1166/7 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v III. nadstropju v izmeri
48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/8 v podvložku št. 1166/8 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v III. nadstropju v izmeri
49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/9 v podvložku št. 1166/9 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v IV. nadstropju v izmeri
48,86 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/10 v podvložku št. 1166/10 k.o.
Koroška vrata,
– stanovanje v IV. nadstropju v izmeri
43,79 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/11 v podvložku št. 1166/11 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v IV. nadstropju v izmeri
49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/12 v podvložku št. 1166/12 k.o.
Koroška vrata,

– dvoetažni v pritličju in kleti v izmeri
82,73 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/14 v podvložku št. 1166/14 k.o.
Koroška vrata,
vse v stanovanjski stavbi na naslovu
Smetanova ulica 057 v Mariboru, stoječe
na parc. št. 1681/1, pripisane vl. št. 1166
k.o. Koroška vrata, pridobljene na podlagi
notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe
opr. št. SV 779/99-1 z dne 6. 8. 1999, sestavljene v notarski pisarni notarke Brede
Horvat iz Maribora, sklenjene med Janjo
Frelih kot prodajalko in Merdausl Riccardom kot kupcem, zastavljene v korist banke – upnice Probanke d.d., s sedežem na
naslovu 2000 Maribor, Svetozarevska ulica
12, matična številka 5459702, za zavarovanje denarne terjatve upnice v višini 208.646
EUR, z obrestno mero, ki je spremenljiva in
enaka vsoti referenčne obrestne mere Euribor za šestmesečno obrestno obdobje in
obrestnega dodatka v višini 1,50% letno ter
pripadajočimi pripadki, kot to izhaja iz kreditne pogodbe št. P00639/07 in z zapadlostjo
zadnje mesečne obveznosti v plačilo na dan
30. 9. 2014.
SV 15/07
Ob-4898/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 15/07 z dne 15. 2. 2007,
je nepremičnina, dvosobno stanovanje z
dvema kabinetoma št. 6, v skupni izmeri
76,20 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Borštnikova
ulica 59, stoječe na parc. št. 1376/5, k.o.
Spodnje Radvanje, ki je last Sretana Štruklja in Lidije Štebih, oba stan. Borštnikova
ulica 59, Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe št. 4739/93 z dne
8. 12. 1993, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno
odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica,
Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Sretana
Štruklja in Lidije Štebih, oba stan. Borštnikova ulica 59, 2000 Maribor, v višini 65.000
EUR, s pripadki.
SV 435/2007
Ob-4899/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-435/2007 z dne
16. 2. 2007, je bilo dvosobno stanovanje
št. 20/IV v izmeri 59,10 m2, ki se nahaja
v IV. nadstr. stanovanjskega bloka na naslovu Polje Cesta VI/8, Ljubljana, stoječega na parc. št. 558/1, k.o. Slape, skupaj s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, v solasti zastaviteljev
Željka Dragaš, Ljubljana, Polje, cesta VI 8,
EMŠO 2611966301801 in Spomenke Dragaša, Ljubljana, Polje, cesta VI 8, EMŠO
1911970128588, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 2. 2000,
sklenjene s prodajalcema Dijano Šabić in
Sabitom Šabićem, oba Polje Cesta VI/8,
Ljubljana, zastavljeno v korist banke BKS
Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec,
Avstrija, enolična identifikacijska številka
1901095, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 75.000 EUR, s pripadki.

SV 275/2007
Ob-4900/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 275/2007 z dne
15. 2. 2007, je stanovanje št. 10 v skupni
izmeri 88,19 m², kar obsega tudi pripadajočo klet, ki se nahaja v I. nadstropju stavbe
v Mariboru, Ul. Staneta Severja 4 – parc.
št. 1620 k.o. Sp. Radvanje, last Hrvatin Bojane, stanujoče Maribor, Poštelska 12, na
temelju prodajne pog. z dne 15. 12. 2006,
zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 48.500
EUR s pp.
SV 286/2007
Ob-4901/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 286/2007 z dne
16. 2. 2007, je stanovanje št. 56/V v skupni
izmeri 53,80 m², s pripadajo kletjo – shrambo v izmeri 3,30 m², ki se nahaja v objektu
v Mariboru, C. zmage 92 – parc. št. 2405/1
k.o. Tabor, last Rajzman Bojane, stanujoče
Maribor, Zdravkova 12, na temelju prodajne
pog. z dne 27. 12. 2006, zastavljeno v korist
Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 15.000 EUR s pp.
SV 125/07
Ob-4902/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV 125/07 z dne 16. 2.
2007, so bile nepremičnine – poslovni prostor št. N III. 9, sestoječ iz pisarne v izmeri
29 m2, pisarne v izmeri 29 m2, skladišča v
izmeri 93,54 m3, ki se nahajajo v 3. nadstropju poslovno-skladiščnega objekta Antaro
ob Letališki cesti v Ljubljani, stoječem na
parc. št. 127/278 k.o. Moste in parkirna mesta št. 19, 20 in 21, ki se nahajajo v 2. kleti
istega objekta, katerega lastnik je dolžnik
oziroma zastavitelj na podlagi kupoprodajne
pogodbe, št. V-NIII.9 z dne 7. 7. 2004, sklenjene s prodajalcem Robit d.o.o., Špruhe 1,
Trzin in zemljiškoknjižnega dovolila z dne
26. 1. 2005, zastavljene v korist upnice SKB
banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
246.202,64 EUR z obrestno mero 5,8% letno in zapadlostjo dne 18. 2. 2008, napram
dolžniku Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko
podjetje, Stari trg 35, 3320 Velenje.
SV 115/07
Ob-4925/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 115/07 z dne 20. 2.
2007, je bilo stanovanje št. 52, ki se nahaja
v 8. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 8, stoječe
na parc. št. 527/53, parc. št. 527/54, parc.
št. 531/1, parc. št. 531/2, parc. št. 531/3 in
parc. št. 531/4, vse k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 68,74 m2, last zastavitelja Roberta
Klančnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 2. 2007, zastavljeno v korist
upnice Posojilnice – Bank Borovlje-Celovec,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 7/2003
Os-4379/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 7/2003 sklep z dne 12. 2. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Frece, prevoz in prodaja naftnih derivatov
d.o.o., Liboje 70/a, Petrovče – v stečaju
(matična številka: 5311845, ID št. za DDV:
17835518), se zaključi, v skladu z določili
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: Frece, prevoz
in prodaja naftnih derivatov d.o.o., Liboje
70/a, Petrovče – v stečaju (matična številka: 5311845, ID št. za DDV: 17835518), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2007
St 95/2006
Os-4380/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 95/2006 sklep z dne 12. 2. 2007:
I. To sodišče je dne 13. 12. 2006 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Peroni trgovina, storitve, proizvodnja,
d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, Celje, z dne
12. 12. 2006 in je dne 12. 2. 2007 ob 13.30
začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Peroni trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 6, Celje (matična številka: 5766435, ID št. za DDV: 29660653) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register.
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 oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 EUR) in največ 2000 točk (158,60
EUR) ali poslati original dokazila o plačilu

sodne takse na TRR 01100-8450084902
(sklic na št. 11-42153-7110006-00950607).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo 9.
maja 2007 ob 14.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 12. 2.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2007
St 15/2007
Os-4381/07
To sodišče je s sklepom St 15/2007 dne
12. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom SMB, zastopanje, trgovina,
import-export, proizvodnja, d.o.o., Pot k
sejmišču 30, Ljubljana, matična številka
5398339, vložna številka 10801000.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Artič, Čebelarska 1, Ljubljana.
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% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR 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 28. 5. 2007 ob 11. uri v razpravni
dvorani št. III., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2007
Ppn 166/2006
Os-4382/07
To sodišče je s sklepom z dne 22. 1.
2007 pod opr. št. Ppn 166/2006 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Ariel d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta
152/10 in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal:
Ugotovi se, da je dolžnik s prisilno poravnavo zavezal upnikom razreda D – dobaviteljem blaga in storitev itd. nezavarovani
finančni krediti itd. izplačati njihove terjatve v
višini 41% ugotovljenih terjatev na dan 4. 9.
2006 v roku 2 let od dneva pravnomočne
sklenjene prisilne poravnave in z obrestmi v
višini letne nominalne obrestne mere 0,5%,
ki začnejo teči z dnem pravnomočno potrjene prisilne poravnave, po dinamiki, da bo v
roku prvega leta po pravnomočnosti sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi plačal skupaj z
obrestmi 30% svoje obveznosti, do izteka
drugega leta po pravnomočnosti sklepa o
potrjeni prisilni poravnavi pa preostalih 70%
s prisilno poravnavo ugotovljenih obveznosti
za plačilo teh terjatev skupaj z obrestmi in
katerih seznam je v celoti razviden iz tabele
1, ki je sestavni del sklepa.

Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov nastale do dneva začetka postopka prisilne poravnave, ki
terjatev v postopku prisilne poravnave niso
prijavili ali niso bile spoznane za verjetne, če
se naknadno ugotovijo za verjetne.
Ugotovi se, da prisilna poravnava nima
učinka na terjatve izločitvenih in ločitvenih
upnikov, katerih položaj se skladno z ZPPSL
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi
ne spremeni. Seznam teh upnikov je razviden iz tabele 1, ki je sestavni del sklepa.
Ugotovi se, da se terjatve upnikov po
160. členu ZPPSL (priviligirane terjatve delavcev) poplačajo v višini 100% glede na
stanje terjatev ugotovljenih na dan začetka
postopka prisilne poravnave. Terjatve in seznam upnikov so razvidni iz tabele št. 1.
Ugotovi se, da se terjatve iz naslova
zamudnih obresti od neplačanih davkov in
prispevkov do začetka postopka prisilne
poravnave (po 16/3 Zakona o finančnem
poslovanju podjetij) in ki so uvrščene v
razred E, ne poplačajo (se odpustijo) in
so razvidne iz tabele št. 1, ki je sestavni
del sklepa.
Ugotovi se, da je edini družbenik, Baby
center trgovina d.o.o., Ljubljana, dolžnika
dne 8. 11. 2006 pod odložnim pogojem, da
bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena, sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, ki so terjatve
upnika FORS družba za finančno organizacijsko in računovodsko svetovanje d.o.o.,
Šmartinska c. 130, Ljubljana (razred F) in ki
se spremenijo v poslovne deleže v osnovnem kapitalu dolžnika. Seznam tega upnika
in njegove terjatve v ugotovljenih zneskih
so razvidni iz tabele št. 1, ki je sestavni del
sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik razreda F (FORS d.o.o., Ljubljana) svoje terjatve na dolžnika, dolžnik pa je
dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega
kapitala v skladu s sklepom skupščine z dne
8. 11. 2006 o povečanju osnovnega kapitala
z novimi stvarnimi vložki – terjatvami upnika
FORS d.o.o., Ljubljana.
Sestavni del sklepa je tabela št. 1 – seznam prijavljenih terjatev in zneskov za poplačilo upnikov v prisilni poravnavi ter tabela št. 2 – seznam prijavljenih terjatev in
glasovalne pravice v prisilni poravnavi (v
EUR in SIT), ter obrazložitev ugovorov priloga št. 3.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
22. 1. 2007. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 7. 2.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2007
St 1/2007
Os-4383/07
To sodišče je s sklepom St 1/2007 dne
12. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mitja stil, agencija za posredovanje na področju glasbenih storitev,
d.o.o., Koseskega 13, Ljubljana, matična
številka 5854598, šifra dejavnosti 92.310,
davčna številka 82864985.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
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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% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR 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 11. 5. 2007 ob 10.30 v razpravni dvorani
št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2007
St 9/2006
Os-4384/07
To sodišče je s sklepom St 9/2006 dne
7. 2. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Markom d.o.o. – v stečaju, Prvomajska 9.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2007
St 249/2006
Os-4385/07
To sodišče je s sklepom St 249/2006
dne 12. 2. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Remar Inženiring, družba
za pripravo in izvedbo investicij, gradbeništvo in nepremičnine, d.o.o., Dolenjska cesta 329, Škofljica, matična številka
1622749, šifra dejavnosti 45.210, davčna
številka 35606053.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Linhartova 1, Ljubljana.
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% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,60 EUR 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 28. 5. 2007 ob 11.10 v razpravni dvorani
št. III/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2007
St 59/2000
Os-4386/07
To sodišče je s sklepom St 59/2000 dne
7. 2. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Tekstil Angora d.d. – v stečaju,
Cesta na Brdo 47, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2007

St 215/2004
Os-4387/07
To sodišče je s sklepom St 215/2004
dne 12. 2. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Meypa, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 244 – v
stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2007
St 52/2002
Os-4388/07
To sodišče obvešča vse upnike, da bosta v stečajni zadevi Prodesign, Podjetje
za računalniško izrezovanje in graviranje
napisov, tiskarstvo, trgovino in storitve
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Tržaška cesta 85, dne 29. 3. 2007 v sobi št. 253 ob
9. uri narok za preizkus terjatev in narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št.
227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30
ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 2. 2007
St 64/2006
Os-4389/07
1. Z dnem 9. 2. 2007 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Korex,
Podjetje za proizvodnjo, prodajo in zastopanje Gornja Radgona d.o.o., Ljutomerska cesta 28, 9250 Gornja Radgona
(davčna številka 70454663, matična številka
5720800).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva te objave
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 7,93 EUR in
največ 158,57 EUR. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko
11 42200-7110006-5110646.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 8. 5. 2007 ob 14.30 pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 23.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 9. 2. 2007 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 2. 2007
PPN 174/2006
Os-4412/07
To sodišče je s sklepom z dne 22. 1.
2007 pod opr. št. PPN 174/2006 zavrglo
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predlog za začetek postopka prisilne poravnave nad dolžnikom BEBE COM d.o.o.,
Šmartinska 152, Ljubljana, in postopek prisilne poravnave ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2007
St 257/2005
Os-4413/07
To sodišče je s sklepom St 257/2005 dne
12. 2. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Lineart d.o.o., Marinkov trg 5,
Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2007
St 13/2007
Os-4414/07
To sodišče je s sklepom St 13/2007 dne
14. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Ahačič Zdenko, AST Ahačič
s.p. Prešernova 1, Domžale, matična številka 5024327, številka dejavnosti 32.100,
davčna številka 20564104.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Stevo Radovanovič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 7,93 € in največ 158,57 € 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 14. 5. 2007 ob 13. uri 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
14. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2007
PPN 243/2005
Os-4415/07
To sodišče je s sklepom z dne 22. 1.
2007 pod opr. št. St 243/2005 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Sopotnik Recom družba za storitve d.o.o., Špruha 33, Trzin in njegovimi
upniki.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom razreda 1 (dobaviteljem blaga in storitev itd.) izplačati
njihove terjatve v višini 20% ugotovljenih
terjatev na dan 23. 12. 2005 v roku 1 leta
od dneva pravnomočne sklenjene prisilne
poravnave in z obrestmi v višini enomesečni euribor, ki začnejo teči z dnem pravnomočno potrjene prisilne poravnave do
dneva plačila in katerih seznam je v celoti
razviden iz preglednice, ki je sestavni del
sklepa.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno poravnavo zavezal upnikom razreda 3
(terjatve države in drugih državnih institucij
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iz naslova davkov in prispevkov) plačati
glavnico teh terjatev v višini 20% ugotovljenih na dan 23. 12. 2005 v roku 1 leta od
pravnomočno sklenjene prisilne poravnave
z obračunanimi obrestmi v višini enomesečni euribor do dneva plačila z odpustom
celotne obveznosti iz naslova zamudnih
obresti, ki so se natekle od neplačanih davkov in prispevkov od dneva začetka prisilne
poravnave.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov nastale do
dneva začetka postopka prisilne poravnave, ki terjatev v postopku prisilne poravnave niso prijavili ali niso bile spoznane za
verjetne, če se naknadno ugotovijo.
Ugotovilo je, da je edini družbenik dolžnika dne 10. 3. 2006 pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena sprejel sklep o povečanju
osnovnega kapitala s stvarnimi vložki – terjatvami upnika, ki se spremenijo v poslovne deleže v osnovnem kapitalu dolžnika.
Seznam upnikov razreda 2 z njihovimi terjatvami so razvidni iz preglednice, ki je
sestavni del sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik razreda 2, to je RM Kapital
d.o.o. Ljubljana svoje terjatve na dolžnika,
dolžnik pa je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v skladu s sklepom z
dne 10. 3. 2006 o povečanju osnovnega
kapitala z novimi stvarnimi vložki.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
22. 1. 2007. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 7. 2.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2007
St 141/2002
Os-4416/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad DIBO d.o.o., Glonarjeva 8, Ljubljana – v stečaju za dne
2. 4. 2007 ob 11.40 v prostorih tukajšnjega
sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana
št. V/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 12. 2. 2007
St 245/2006
Os-4417/07
To sodišče je s sklepom St 245/2006
dne 14. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Papirko proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o., Radomlje,
Opekarniška cesta 16, matična številka
5409519, davčna številka 57099367.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Stevo Radovanovič, odvetnik 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% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
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transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 5. 2007 ob 13.15 v razpravni
dvorani št. I/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2007
St 3/2007
Os-4418/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 3/2007 z dne 13. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Trgotehna
proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.,
Rogozniška 12, Ptuj, matična številka
1708546, šifra dejavnosti 51.900, davčna
številka 70752486.
Odslej firma glasi: Trgotehna pro
izvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Rogozniška 12, 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 24. 4.
2007, ob 9.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasni desko sodišča dne
13. 2. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 2. 2007
St 7/2007
Os-4419/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 7/2007 z dne 13. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Veselko Albina
s.p. – Okrepčevalnica, Vitan 55, matična številka 5321811000, šifra dejavnosti
55.400, davčna številka 79039634.
Odslej firma glasi: Veselko Albina s.p.
– Okrepčevalnica, Vitan 55 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 24. 4.
2007, ob 10. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 2. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 2. 2007
St 4/2003
Os-4420/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 4/2003 z dne 11. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Projekt inženiring, podjetje za proizvodnjo vseh
vrst mesa, d.o.o. Kranj – v stečaju, Kolodvorska 2, Kranj.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 2. 2007

St 121/2006
Os-4421/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 121/2006 z dne 13. 2. 2007 začelo likvidacijski postopek nad Skladom dela Svila,
Ustanovo za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, Maribor, Ob Dravi 6 in ga takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo
v likvidacijsko maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 1504525.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 2. 2007
St 70/2004
Os-4433/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 70/2004 sklep z dne 15. 2.
2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Maco, gostinstvo-trgovina Marjan Budiša s.p., Cesta na kmetijsko šolo 2, Šentjur (matična številka: 5052195, ID št. za
DDV: SI46022856), se zaključi, v skladu z
dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Maco, gostinstvo-trgovina Marjan Budiša s.p., Cesta na
kmetijsko šolo 2, Šentjur (matična številka:
5052195, ID št. za DDV: SI46022856), iz
pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2007
St 93/2004
Os-4580/07
To sodišče je s sklepom St 93/2004
dne 15. 2. 2007 ustavilo postopek prisilne poravnave in začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Linia Gradiani d.o.o., Celovška 180b, Ljubljana, matična številka
5902959, šifra dejavnosti 45.210.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Mojca Breznik, odvetnica 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% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Za terjatve, ki so bile prijavljene v postopku prisilne poravnave se šteje, da so
prijavljene tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 5. 2007 ob 12. uri v razpravni
dvorani št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2007
St 49/2005
Os-4737/07
To sodišče je s sklepom St 49/2005
dne 15. 2. 2007 zaključilo stečajni posto-
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pek nad dolžnikom Timport International
d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Tržaška
cesta 135.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2007
PPN 250/2006
Os-4738/07
To sodišče je s sklepom z dne 9. 1.
2007 pod opr. št. PPN 250/2006 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mizarstvo Gabrovka d.d., Moravče pri
Gabrovki 9a, Gabrovka, matična številka: 5144027, vložna številka: 10056600,
šifra dejavnosti: 20.300, davčna številka:
SI37261681.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(9. 1. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,39 € in največ 158,57 € ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-8450084029 (sklic na
št.: 99).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Maksimilijan Gale iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Chemcolor Sevnica d.o.o., Dol. Brezovo 35, Sevnica,
– Priles d.o.o., Moravče pri Gabrovki 19,
Gabrovka,
– Stavbenik d.o.o., Ulica 15. maja 16,
Koper,
– Geo Trading d.o.o., Češča vas 40,
Novo mesto,
– Drago Prijatelj, Tlaka 11, Gabrovka, kot
predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 9. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2007
St 113/2006
Os-4739/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
113/2006 z dne 15. 2. 2007 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Alnus, družba za

gradbeništvo in trgovino d.o.o., Maribor,
Meljska cesta 50.
Odslej se dolžnikova firma glasi Alnus,
družba za gradbeništvo in trgovino d.o.o. – v
stečaju, Maribor, Meljska cesta 50, njegova
matična številka je 1902997, šifra njegove
dejavnosti pa 45.210.
Za stečajno upraviteljico je določena
Alenka Gril, univ. dipl. ekonomistka, stan.
Lorbekova 17, Limbuš.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve,
ki znaša 2% vrednosti prijavljene terjatve v
EUR, vendar najmanj 100 točk (7,93 EUR)
in največ 2.000 točk (158,60 EUR). Vplačati
jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča, in sicer za pravne osebe na račun
št. 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št. 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 11 42196-7110006).
Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 4.
2007 ob 9. uri v sobi št. 253 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 15. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2007
St 58/2006
Os-4740/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Benjamin Murska Sobota d.o.o., Ulica Nikola Tesle 2 – v stečaju (davčna številka 30284104, matična številka 5323495),
zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 2. 2007
St 40/2006
Os-4741/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 40/2006, z dne 16. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Koax zadruga
za trgovino na veliko in malo ter storitve
v blagovnem prometu z.b.o., Kvedrova
ulica 2, Ptuj, matična številka 5778255,
davčna številka 74272012, šifra dejavnosti
51.190, vendar ga ni izvedlo, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka, zato je
stečajni postopek nad dolžnikom Koax zadruga za trgovino na veliko in malo ter storitve v blagovnem prometu z.b.o., Kvedrova
ulica 2, Ptuj, takoj zaključilo.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 2. 2007
St 5/2007
Os-4742/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 5/2007,
z dne 16. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Športno društvo Velika Nedelja, Mihovci 7/b, matična številka
1148460, davčna številka 79946003, šifra
dejavnosti 92.623, vendar ga ni izvedlo, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
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zadošča niti za stroške stečajnega postopka, zato je stečajni postopek nad dolžnikom
Športno društvo Velika Nedelja, Mihovci 7/b,
takoj zaključilo.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 2. 2007

Izvršbe
In 197/2005

Os-5082/07

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 14 z dne
16. 2. 2007, na strani 1020, Os-2773/07,
In 197/2005, se priimek dolžnika pravilno
glasi: Polajžer Danilo.
In 160/2006
Os-3109/07
V pridruženi izvršilni zadevi opr. št.
In 160/2006, Okrajnega sodišča v Murski
Soboti, upnika RS, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Davčni urad Murska
Sobota, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo Ljubljana, Zunanji oddelek Murska Sobota, proti dolžnici Klaudiji Krajcar Sakovič,
Panonska 46/a, Beltinci, zaradi izterjave
14.073,30 EUR, je predlagana izvršba na
isto nepremičnino dolžnika, kot je navedena v rubežnem zapisniku št. IZV 2004/920
z dne 27. 1. 2005. Izvršba je dovoljena s
sklepom opr. št. In 160/2006 z dne 22. 1.
2007.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 1. 2007
Z 2/2003
Os-36761/06
Izvršitelj Aljoša Valent je dne 1. 10. 2003
ob 10. uri, v izvršilni zadevi Z 2/2003, pri dolžniku Atanasov Vladimiru, Vičava 61, Ptuj,
ob prisotnosti Aljoša Valenta – izvršitelja,
v stanovanju Vičava 61, Ptuj, opravil rubež
nepremičnine, stanovanja št. 5 v prvi etaži
stanovanjske hiše Vičava 61, stoječega na
parc. št. 729/2, vl. št. 523, k.o. Ptuj.
In 2006/00184
Os-2397/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 3. 7. 2006, opr. št. In 2006/00184,
je bil dne 20. 12. 2006 opravljen v korist
upnika Sipro, Stanovanjsko podjetje Žalec
d.o.o., rubež stanovanja št. 9, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Polzela 233, Polzela, v izmeri 68,61 m2, ki
je v solasti dolžnikov Janka Pireca in Mojce
Pirec, oba Polzela 233, Polzela, vsakega
do 1/2 celote.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 9. 1. 2007
In 2006/00198
Os-2398/07
Na podlagi sklepa tega sodišča z dne
7. 7. 2006, opr. št. In 2006/00198, je bil dne
20. 12. 2006 opravljen v korist upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
Jamstvenega sklada, rubež stanovanja št.
4, v I. nadstropju stanovanjske stavbe na
Zelenici 17 (prej Prebold 127/e), Prebold, v
skupni izmeri 59,06 m2, ki je v solasti dolžnikov Živka Japundže in Gordane Japundža,
oba Na zelenici 17, Prebold, vsakega do
1/2 celote.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 9. 1. 2007
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Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 656/2006
Os-35709/06
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Metalka trgovina d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča za
gradnjo z dne 19. 8. 1968, ki sta jo sklenili
Občina Domžale, po stanovanjskem podjetju Domžale, ki ga je zastopal direktor Zevnik Jože in podjetjem Metalka Ljubljana, zastopana po generalnem direktorju Bregant
Stanetu, kot investitorju. Predmet pogodbe,
katere izvirnik se je izgubil, je bila oddaja
delno urejenega stavbnega zemljišča parc.
št. 4856, k.o. Domžale, v izmeri 26 arov,
56 m2 za gradnjo. Predmetna parc. št. 4856,
k.o. Domžale, se je kasneje parcelirala v
parc. št. 4856/1, 4856/2 in 4856/3, vse k.o.
Domžale. Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine se tako zahteva samo še zaradi parc.
št. 4856/1, k.o. Domžale in 4856/3, k.o.
Domžale, za kateri se zahteva vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice, do
celote.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 12. 2006
Dn 409/2006
Os-16512/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mithada Agovića, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja
8, s sklepom opr. št. Dn 409/2006 z dne
8. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št.
ISP 856/93-G o prodaji stanovanja z dne
15. 9. 1993, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcem
Stankom Ravnikarjem, Koper, Rozmanova
ul. 60, pravnim prednikom predlagatelja, za
stanovanje št. 14 v stavbi na Jesenicah, Cesta revolucije 7, v skupni izmeri 37,23 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 856/93-G
o prodaji stanovanja z dne 15. 9. 1993, se
predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagatelja Mithada Agovića do celote, predložena pogodba
št. ISP 856/93-G o prodaji stanovanja z dne
15. 9. 1993, pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v 2 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 na Jesenicah
dne 1. 6. 2006
Dn 2001/2006
Os-3105/07
Okrajno sodišče v Lenartu je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Lilijani Rebernik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana
Zimiča, stanujočega Cerkvenjak 20, začasno prebivališče Zgornje Verjane 9, Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, ki ga zastopa
Vogrin, družba za ekonomske in pravne sto-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ritve, d.o.o. iz Lenarta, za vknjižbo lastninske pravice na parc. št. 253, gozd, parc. št.
251/1 njiva in parc. št. 251 gozd, vse k.o.
Andrenci, v skupni površini 46 arov, izdalo
sklep o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, posadnega pisma z dne 1. 9.
1964, za nepremičnino parc. št. 251, pripisano vl. št. 252, k.o. Andrenci, sklenjene
med Šafarič Francem, Smolici 58 in Zimič
Francem, Cerkvenjak 20, s katero je Šafarič Franc dovolil vpis lastninske pravice na
kompleksu zemljišč okoli navedene parcele,
prav tako tudi navedene parcele.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 30. 1. 2007
Dn 2387/06
Os-3106/07
Okrajno sodišče v Lenartu je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Lilijani Rebernik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kurnik Alojzije, Vanetina 12, Cerkvenjak, ki
jo zastopa notar Miloš Lešnik iz Lenarta,
za vknjižbo lastninske pravice na parc. št.
974/2, pripisane vl. št. 208, k.o. Brengova, izdalo sklep o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, izročilne pogodbe z
dne 14. 3. 1963, o izročitvi parc. št. 974/2,
pripisane vl. št. 208, k.o. Brengova, sklenjene med Kurnik Verono, posestnico, Vanetina št. 12, kot izročevalko in Kurnik Alojzijo,
poljedelko, Vanetina št. 12, kot prevzemnico in dedno upravičenko, Kurnik Alojzem,
posestnikom, Cogetinci št. 59, kot dednim
upravičencem, Kurnik Štefanom, mizarskim
tehnikom, Maribor, Šarhova št. 99, kot dednim upravičencem, Mehle Antonijo, roj.
Kurnik, krojaški mojster, Maribor, Gorkega
št. 35, kot dedno upravičenko, Likavec Vero
roj. Kurnik, uslužbenko, Maribor, Za gradom
št. 9, kot dedno upravičenko in Marušič Marijo, roj. Kurnik, posestnico, Negovski vrh,
kot dedno upravičenko in s katero je izročevalka dovolila vpis lastninske pravice na
kompleksu zemljišč okoli navedene parcele,
pripisanih vl. št. 207 in vl. št. 208, oboje k.o.
Brengova.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 30. 1. 2007
Dn 1382/2005
Os-8/07
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z
dne 21. 12. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Alenke Planinc, Prečna
ulica 2, Šmartno pri Litiji, uvedlo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 24. 8. 1998, za
dvosobno stanovanje št. 1, v stanovanjski
hiši na parc. št. 534/3, v izmeri 57,45 m2, s
kletjo oziroma drvarnico v izmeri 3,80 m2,
sklenjene med Marijo Nastran, Prečna ulica
2, Šmartno pri Litiji, kot prodajalko in Alenko
Planinc kot kupovalko. Stanovanje je sedaj

vpisano v zemljiško knjigo pri vl. št. 1153/2,
k.o. Šmartno, pod identifikacijsko številko
1.E, Prečna ulica 2, Šmartno pri Litiji, stanovanjska raba, 66,49 m2, v korist in na ime
Lesne industrije Litija.
Po izjavi predlagateljice se je navedena
listina izgubila oziroma je uničena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice na ime predlagateljice Alenke Planinc, Prečna ulica 2,
Šmarno pri Litiji.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 3. 1. 2007
Dn 21966/2005
Os-35698/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Majde Založnik, Podreber 5a, 1355 Polhov Gradec, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 30, z identifikatorjem 30.E,
vpisanem v podvložek številka 4208/73,
v katastrski občini Vič, dne 24. 10. 2006,
pod opr. št. Dn 21966/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 30 v I. nadstropju, v
izmeri 22,07 m2, z identifikatorjem 30.E, vpisano v podvložek št. 4208/30, katastrska
občina Vič, ki je bila sklenjena med prodajalcem Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Moše Pijadejeva 39, ki ga zastopa
Zoran Madon in kupcem Dragom Jelićem,
EMŠO 0810960101938, Cesta na Brdo 11,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2006
Dn 18194/2001
Os-24109/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi Benjamina Jurmana,
Gradnje 3, Sežana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št.
5 v pritličju, v izmeri 28,40 m2, Gotska ulica
6, Ljubljana, z identifikatorjem 49.E, vpisana
v podvložek št. 3017/49, k.o. Dravlje, dne
12. 6. 2006 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 71-3886 z dne 1. 7.
1971, sklenjene med Poslovnim podjetjem
Giposs Ljubljana, ki ga zastopa Standard-Invest, Ljubljana, Celovška c. 89, po direktorju
Miroslavu Pleši, kot prodajalcem in Bavdaž
Lojzetom, roj. 8. 4. 1922 in Bavdaž Tatjano,
roj. 25. 6. 1955, oba Štefanova 9a, Ljubljana, kot kupcema, za stanovanje št. 5 v izmeri 25,35 m3, v pritličju, v tretjem stopnišču
na južni strani objekta T-1, ki leži na parc. št.
809/23, k.o. Dravlje, Soseska S-6;
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– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 71-3886 z dne 1. 7. 1971, z dne 21. 10.
1971, sklenjene med Poslovnim podjetjem
Giposs Ljubljana, ki ga zastopa Standard-Invest, Ljubljana, Celovška c. 89, po direktorju
Miroslavu Pleši, kot prodajalcem in Bavdaž
Lojzetom, roj. 8. 4. 1922 ter Bavdaž Tatjano,
roj. 25. 6. 1955, oba Štefanova 9a, Ljubljana, kot kupcema, za stanovanje št. 5 v izmeri 25,35 m3, v pritličju v tretjem stopnišču
na južni strani objekta T-1, ki leži na parc. št.
809/23, k.o. Dravlje, Soseska S-6;
– kupne pogodbe z dne 25. 5. 1979,
sklenjene med Bavdaž Lojzetom, roj. 8. 4.
1922 in Bavdaž Tatjano, roj. 25. 6. 1955,
oba Štefanova 9a, Ljubljana, kot prodajalcema ter Benjaminom Jurmanom, roj. 17. 3.
1941, Gotska 6, Ljubljana, kot kupcem, za
stanovanje št. 5 v izmeri 25,35 m3, v pritličju
v tretjem stopnišču na južni strani objekta
T-1, ki leži na parc. št. 809/23, k.o. Dravlje,
Soseska S-6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2006
Dn 29854/2004
Os-31382/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nine Vidić Ivančič,
Ulica generala Levičnika 9, Koper, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 2 v 1. etaži, Vogelna 8, Ljubljana, z
identifikatorjem 2.E, vpisanem v podvložek
številka 5576/2, v katastrski občini Trnovsko
predmestje, dne 14. 9. 2006, pod opr. št.
Dn 29854/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 15. 11. 1991, sklenjene med Mestom Ljubljana, kot prodajalcem in Pušnik
Bojco, Vogelna 8, Ljubljana, kot kupovalko,
za stanovanje št. 2 na naslovu Ljubljana,
Vogelna 8.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2006
Dn 2053/2005
Os-31599/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Blanke Jamnišek, Vodnikova ulica 2, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
stanovanje št. 40 v 10. nadstropju, Rozmanova 2, Ljubljana, z identifikatorjem 40.E, v
podvložku št. 2272/40, k.o. Tabor, dne 16. 9.
2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 14. 7. 1966, sklenjene
med Zavodom za zadružno gradnjo Ljublja-

na SO Ljubljana, kot prodajalcem ter Pipa
inž. Rudolfom, roj. 1. 4. 1932 in Pipa Ivico,
roj. 4. 12. 1938, oba stanujoča Rozmanova
2, Ljubljana, kot kupcema, za nepremičnino
– dvosobno stanovanje št. 40 v 10. nadstropju, v stolpnici Rozmanova ulica 2 v
Ljubljani, ki leži na parc. št. 858 in 29/1, k.o.
Petersko predmestje I. del;
– kupne in prodajne pogodbe z dne
24. 3. 1972, sklenjene med Pipa inž. Rudolfom, roj. 1. 4. 1932 in Pipa Ivico, roj. 4. 12.
1938, oba stanujoča Rozmanova 2, Ljubljana, kot prodajalcema in Zvonko Kompare,
roj. 26. 4. 1911, Levstikova ul. št. 6, Ljubljana, kot kupovalko, za nepremičnino – dvosobno stanovanje št. 40 v 10. nadstropju, v
stolpnici Rozmanova ulica 2 v Ljubljani, ki
leži na parc. št. 858 in 29/1, k.o. Petersko
predmestje I. del;
– kupne pogodbe z dne 15. 4. 1987,
sklenjene med Zvonko Kompare, roj. 26. 4.
1911, Levstikova ul. št. 6, Ljubljana, kot prodajalko in Marjano Korber, roj. 10. 2. 1920,
Gosposvetska c. 4, Ljubljana, kot kupovalko,
za nepremičnino – dvosobno stanovanje št.
40 v 10. nadstropju v stolpnici Rozmanova
ulica 2 v Ljubljani, ki leži na parc. št. 858 in
29/1, k.o. Petersko predmestje I. del.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2006
Dn 30295/2004
Os-33705/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alojzije Rihtar, Šišenska cesta 19, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
številka 14/III, z identifikatorjem 14.E, vpisanem v podvložku št. 4565/14, v katastrski
občini Zgornja Šiška, dne 15. 9. 2006, pod
opr. št. Dn 30295/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 1075/62-63 z
dne 11. 6. 1963, sklenjene med Skladom
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška
kot prodajalcem in Francetom Rihtarjem kot
kupcem, za dvosobno stanovanje v 3. nadstropju (sedaj vpisano v podvl. št. 4565/14,
k.o. Zgornja Šiška).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2006
Dn 55/2003
Os-34088/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marjetke Falež, Grablovičeva 36, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
parc. št. 83/44 – garaža v izmeri 16 m2,
vpisani v vložku št. 44, k.o. Šentpeter, dne
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26. 9. 2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, kot trenutnim zemljiškoknjižnim
lastnikom nepremičnine - garaže v izmeri
16 m2, ki leži na parc. št. 83/44, vpisane
v vložku št. 44, k.o. Sv. Peter, predmestje
II. del ter Marijo Zavadlav, roj. 27. 1. 1907,
ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo Mestne
občine Ljubljana Center, ki je podlaga za
vknjižbo lastninske pravice na Marijo Zavadlav, na omejeni nepremičnini in na kateri je
podpis zastopnika Mestne občine Ljubljana
overjen;
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Marijo Zavadlav, roj. 27. 1. 1907, kot prodajalko in Darinko Sivec, roj. 18. 11. 1936, kot
kupovalko, za garažo v izmeri 16 m2, ki leži
na parc. št. 83/44, vpisani v vložku št. 44,
k.o. Sv. Peter, predmestje II. del, ki vsebuje
zemljiškoknjižno dovolilo Marije Zavadlav, ki
je podlaga za vknjižbo lastninske pravice na
Darinko Sivec, na omenjeni nepremičnini in
na kateri je podpis prodajalke Marije Zavadlav overjen;
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Darinko Sivec, roj. 18. 11. 1936, kot prodajalko in Marjetko Falež, roj. 2. 5. 1958,
Grablovičeva 36, Ljubljana, kot kupovalko
za garažo v izmeri 16 m2, ki leži na parc. št.
83/44, vpisani v vložku št. 44, k.o. Sv. Peter, predmestje II. del, ki vsebuje zemljiško
knjižno dovolilo Darinke Sivec, ki je podlaga
za vknjižbo lastninske pravice na Marjetko Falež na omenjeni nepremičnini in na
kateri je podpis prodajalke Darinke Sivec
overjen.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
22. 11. 2006
Dn 1792/2003
Os-34550/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Momirja Djukanoviča,
Beblerjev trg 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje številka 14 v
1. nadstropju, Beblerjev trg 3, Ljubljana, z
identifikatorjem 14.E, vpisanem v podvl.
št. 364/14, katastrska občina Nove Jarše,
dne 25. 9. 2006, pod Dn št. 1792/2003, izdalo sklep o začetku potopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 12. 1985, sklenjene med Harjač
Ano, Beblerjev trg 3 in Železnikar Marijo,
Pavlovčeva 16, Ljubljana, kot prodajalcem
in Zidar Ljubom ter Zidar Zijado, Črtomirova
18, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 14,
Beblerjev trg 3 v 1. nadstropju, sedaj vpisano
v podvl. št. 364/14, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2006
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Dn 8405/2002
Os-34607/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stojanke Ristić, Bratovševa ploščad 10, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 14 v 1. nadstropju
s shrambo št. 14 v prvi kleti, Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljubljana - Črnuče, v izmeri
46,55 m2, z identifikatorjem 13.E, vpisani
v podvložku št. 2367/13, k.o. Črnuče, dne
26. 10. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 7.
1992, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Slovenija ceste Tehnika Obnova,
Slovenska 56, Ljubljana, ki ga zastopa namestnik glavnega direktorja Niko Ogrin, kot
prodajalcem in Stojanom Jovičem, Ceneta
Štuparja 3, Ljubljana, kot kupcem za enosobno stanovanje št. 14/1.N, v stanovanjski
hiši Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, parc. št.
99/1, k.o. Črnuče, v velikosti 42,08 m2, s
pomožnimi prostori v izmeri 0,97 m2,
– menjalne pogodbe z dne 19. 2. 1993,
sklenjene med Stojanom Jovičem, Ceneta
Štuparja 3, Ljubljana in Dušanom Šubara,
Pot na Fužine 53, Ljubljana, s katero sta
stranki zamenjali sebi lastne nepremičnine,
tako da je Dušan Šubara pridobil last in posest na stanovanju št. 14/1.N, v stanovanjski hiši Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, parc.
št. 99/11, k.o. Črnuče, v velikosti 42,08 m2, s
pomožnimi prostori v izmeri 0,97 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2006
Dn 2263/2003
Os-37400/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jožeta Avseca, Martina Krpana 22, Ljubljana, ki ga zastopa
Ataurus – Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
garažo številka 115 v kleti, RGD 1, Rašiška,
Ljubljana, z identifikatorjem 15.E, vpisanem
v podvložek številka 4342/15, katastrska občina Zgornja Šiška, dne 22. 9. 2006, pod
opr. št. Dn 2263/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 29. 3. 1976,
sklenjene med Domazet Jožetom, kot prodajalcem in Avsec Jožkom, kot kupcem, za
garažo št. 115 v garažni hiši soseska S-6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2006
Dn 12324/2004
Os-37401/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
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zadevi predlagatelja Furlani Lavoslava Petra, Ulica bratov Učakar 102, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
z identifikatorjem 53.E in klet z identifikatorjem 54.E, oboje na naslovu Bratovševa
ploščad 4 v Ljubljani, vpisanem v podvložku
št. 2972/26, v katastrski občini Stožice, dne
15. 9. 2006, pod opr. št. Dn 12324/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 44
v VII. nadstropju, v izmeri 25,84 m2 in kleti v izmeri 1,96 m2, Bratovševa ploščad 4,
Ljubljana, podvložek št. 2972/26, katastrska občina Stožice, ki je bila sklenjena med
strankama Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje (kot prodajalcem) in Avbelj Vinkom (kot kupcem) z dne 9. 12. 1971,
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 44
v VII. nadstropju, v izmeri 25,84 m2 in kleti v izmeri 1,96 m2, Bratovševa ploščad 4,
Ljubljana, podvložek št. 2972/26, katastrska občina Stožice, ki je bila sklenjena med
strankama Avbelj Šefiko (kot prvopogodbeno stranko) in Avbelj Vinkom (kot drugopogodbeno stranko) z dne 25. 1. 1981.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2006
Dn 36051/2004
Os-37402/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Simone Jane Pucihar, Celovška cesta 108,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino vpisano v podvl. št. 4255/71,
k.o. Zgornja Šiška, dne 23. 10. 2006, opr. št.
Dn 36051/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 30. 5. 1972, sklenjene
med SGP Slovenija ceste in Duh Ano, Vzajemna ulica 20, Ljubljana, za garsonjero št.
66 v 9. nadstropju (sedaj podvl. št. 4255/71,
k.o. Zgornja Šiška).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2006
Dn 29788/2004
Os-37403/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Tatjane Čadež, Celovška 127, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za dvosobno stanovanje številka 13 v 2.
nadstropju, Celovška 127, Ljubljana, z identifikatorjem 231.E in shrambo št. 13 v kleti, Celovška 127, Ljubljana z identifikatorjem 232.E,
vpisano v vl. št. 3912/116, katastrska občina
Zgornja Šiška, dne 22. 9. 2006, pod opr. št.
Dn 29788/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:

– kupne pogodbe št. 3024/64-FF z dne
24. 8. 1964, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
Šiška, Ljubljana, Celovška cesta 135, kot
prodajalcem in Beranič Ludvikom, Šmartno
pri Litiji, Ustje 68, kot kupcem, za dvosobno
stanovanje v 2. nadstropju v stanovanjskem
bloku B-4 ob Zvezni ulici (sedaj vpisano v
podvl. št. 3912/116, k.o. Zgornja Šiška),
– prodajne pogodbe, sklenjene med Beranič Ludvikom, Šmartno pri Litiji, Ustje 68,
kot prodajalcem in kupcema Okršlar Marjeto
in Okršlar Matevžem, vsak do deleža 1/2,
neznanega datuma za stanovanje št. 13,
v 2. nadstropju na naslovu Celovška cesta
127, Ljubljana,
– darilne pogodbe z dne 22. 5. 1989,
sklenjene med Marjeto Okršlar, Dane Godina 5, Rijeka, kot darovalko in Biserko Okršlar, Rijeka, Dane Godina 5, kot obdarjenko,
za stanovanje v 2. nadstropju Celovška 127,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2006
Dn 2207/2002
Os-37404/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jerebič Petra, Bratovševa ploščad 18, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium, Podjetje za promet z nepremičninami
d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 43, z identifikatorjem 42.E, vpisanem v
podvložek številka 2948/42, v katastrski občini Stožice, dne 6. 11. 2006, pod opr. št.
Dn 2207/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 89/75-02/5 z dne 7. 2. 1975, ki
sta jo sklenila prodajalec Splošno gradbeno
podjetje Grosuplje, Taborska cesta 13, ki ga
zastopa generalni direktor Alojz Nebec in
kupca Jerebič Peter, rojen 15. 5. 1940, Bratovševa ploščad 18, Ljubljana in Jerebič Marija, rojena 4. 5. 1945, Bratovševa ploščad
18, Ljubljana, za stanovanje številka 43, na
Bratovševi ploščadi 18 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2006
Dn 7190/2004
Os-87/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Cvahte, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 1756-01079/045,
v izmeri 22,61 m2 in z identifikatorjem
1756-01079/046, v izmeri 2,05 m2, na naslovu Cesta 24. junija 84, Ljubljana, dne
25. 10. 2006, pod opr. št. Dn 7190/2004, iz-
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dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji garsonjere št. 26,
vložek št. 2368/1, k.o. Črnuče, ki je bila
sklenjena med Elmo TT, Tovarno transformatorjev Ljubljana,
– pogodbe o prodaji garsonjere št. 26,
vložek št. 2368/1, k.o. Črnuče, ki je bila dne
30. 8. 1974 sklenjena med Fond – Stanovanjskim podjetjem Ljubljana kot prodajalcem in Bavec Francem in Bavec Radoslavo
kot kupcema,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji garsonjere št. 26, vložek št. 2368/1, k.o. Črnuče, ki je bila dne 14. 12. 1979 sklenjena
med Bavec Francem in Bavec Radoslavo
kot prodajalcema in Ferfila Marijo kot kupovalko,
– darilne pogodbe o daritvi garsonjere
št. 26, vložek št. 2368/1, k.o. Črnuče, ki je
bila dne 18. 11. 1987 sklenjena med Ferfila
Marijo kot darovalko in Ferfila Bronislavo
kot obdarjenko,
– prodajne pogodbe o prodaji garsonjere
št. 26, vložek št. 2368/1, k.o. Črnuče, ki je
bila dne 27. 12. 1993 sklenjena med Bojanom Osmakom kot prodajalcem in Jožefom
Frankom kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mescih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2006
Dn 10837/2004
Os-89/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je o zemljšikoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Borisa Pavloviča, Rjava
cesta 2/b, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 28, v 2. nadstropju
v izmeri 39,70 m2, z identifikacijo 01144/057
in pripadajočo klet v izmeri 2,18 m2, vse na
naslovu Rjava cesta 2/b, Ljubljana, vpisano v vložek številka 2016/1, v katastrski
občini Slape, dne 26. 10. 2006, pod opr.
št. Dn 10837/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 1346 o prodaji in nakupu
stanovanja z dne 10. 7. 1973, ki sta jo sklenila prodajalec Gradbeno podjetje Obnova,
Titova cesta 39, Ljubljana, ki ga zastopa gl.
direktor Andrej Plastenjak in kupovalka Alojzija Pucko, Studenec 48 (bolnica), Ljubljana
Polje, za enosobno stanovanje št. 28/II v
stanovanjski zgradbi, ki se gradi, Slape, blok
E-2, stanovanjska soseska M-S-6, stoječi na
parc. 961, 964, 965, 966 in 967, vpisanih pri
vl. št. 487, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2006
Dn 23071/2006
Os-90/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je o
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja An-

dreja Ogrinca, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnica Nadjuša Koželj iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 142.E,
vpisanem v podvložek številka 1481/142, v
katastrski občini Stožice, dne 9. 11. 2006,
pod opr. št. Dn 23071/2006, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe št. II-56/79-BM/GE o prenosu
pravice uporabe na zemljišču v soseski MS
4,5 Fužine, I. etapa z dne 4. 9. 1979, sklenjeno med (po pooblastilu Občine Ljubljana
Moste-Polje, Soseska), Podjetjem za urejanje stavbnih zemljišč Bežigrad - Moste, ki
ga zastopa direktor mag. Emil Zalar in Imos
Združena industrijska gradbena podjetja,
Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor
Friderik Hrast,
– prodajne pogodbe št. 291/80 z dne
28. 8. 1980 in aneksa k tej pogodbi z dne
15. 5. 1981, ki sta ju sklenila Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, ki ga zastopa direktor TOZD Bajt Slavko ter Lindič Jožica, roj.
1952, Pod debelim hribom 13, Ljubljana,
– kupne pogodbe z dne 11. 5. 1988, ki
sta jo sklenila Jožica Lindič, roj. 13. 10.
1952, Trg oktobrske revolucije 7, Ljubljana
in Slovenske železarne – sestavljena organizacija združenega dela, ki jih zastopa
predsednik Igor Uršič, za stanovanje št. 19,
na naslovu Trg oktobrske revolucije 7.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2006
Dn 30457/2004
Os-92/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je o zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Davorja Šefa, Brilejeva
ulica 22, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje številka 1003 v 10.
nadstropju, Brilejeva ulica 22, Ljubljana, z
identifikatorjem 277.E in pomožnem prostoru številka 1003 v kleti, Brilejeva 22, Ljubljana, z identifikatorjem 278.E, oba vpisana
v podvložek številka 2756/139, katastrska
občina Dravlje, dne 23. 10. 2006, pod opr.
št. Dn 30457/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 2669/92 z dne 29. 5. 1992,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg
1 in Bojić Dunavko, Brilejeva 22, Ljubljana,
za stanovanje številka 3 v 10. nadstropju, na
naslovu Brilejeva 22,
– darilne pogodbe sklenjene med Bojić
Dunavko, kot darovalko in Bojić Milenkom
kot obdarjencem, za stanovanje številka 3
v 10. nadstropju na naslovu Brilejeva 22 z
dne 8. 7. 1992,
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 7.
1992, sklenjene med Bojić Milenkom, Brilejeva 22, Ljubljana, kot prodajalcem in Jazbec
Jožico, Kosova 14, Ljubljana, kot kupovalko
za stanovanje številka 3 v 10. nadstropju, na
naslovu Brilejeva 22, Ljubljana,
– menjalne pogodbe z dne 7. 9. 1992
in aneksa k menjalni pogodbi z dne 17. 9.
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1992, sklenjene med Jožico Jazbec, Kosova
14, Ljubljana in Dušanom Zlatič, Ljubljana,
Mali trg 8, za nepremičnino, stanovanje številka 3 v 10. nadstropju, v Ljubljani, Brilejeva 22.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2006
Dn 30261/2004
Os-93/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Mišjaka, Pavlovčeva 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za poslovni prostor
v pritličju v izmeri 44,04 m2, z identifikatorjem 1738-3137-43, stoječ na parc. št.
102/17, k.o. Dravlje, na naslovu Brilejeva
3, Ljubljana, dne 27. 10. 2006, pod opr.
št. Dn 30261/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 84-8000 z dne
4. 4. 1984, sklenjene med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občine LjubljanaŠiška, kot prodajalko in Mišjak Igorjem, Pavlovčeva 6, Ljubljana, kot kupcem, za poslovni prostor v pritličju v izmeri 44,04 m2,
v objektu B-16, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2006
Dn 8798/2004
Os-94/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Angele Primožič, Kajuhova 34A, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 14, z identifikatorjem 21.E in kletjo z
identifikatorjem 22.E, vpisanem v podvložek
št. 1676/11, katastrska občina Moste, dne
5. 12. 2006, pod opr. št. Dn 8798/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 14 v 2. nadstropju, v izmeri
45,04 m2, z identifikatorjem 21.E in kletjo v
izmeri 4,06 m2, z identifikatorjem 22.E, vpisanem v podvložek št. 1676/11, katastrska
občina Moste, ki je bila sklenjena med strankama Občino Ljubljana Moste-Polje, kot prodajalko in Mulalić Katico, kot kupovalko;
– darilne pogodbe o daritvi stanovanja št.
14 v 2. nadstropju, v izmeri 45,04 m2, z identifikatorjem 21.E in kletjo v izmeri 4,06 m2, z
identifikatorjem 22.E, vpisanem v podvložek
št. 1676/11, katastrska občina Moste, ki sta
jo sklenila darovalka Koprivec Katica in obdarjenec Koprivec Karel;
– menjalne pogodbe za stanovanje št. 14
v 2. nadstropju, v izmeri 45,04 m2, z identifikatorjem 21.E in kletjo v izmeri 4,06 m2, z
identifikatorjem 22.E, vpisanem v podvlo-
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žek št. 1676/11, katastrska občina Moste,
ki je bila sklenjena med strankami Fehimom Kožarjem, Sulejmanom Zahirovićem,
kot prvopogodbenima strankama in Karlom
Koprivcem ter Senado Koprivec kot drugopogodbenima strankama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2006
Dn 13738/2005
Os-95/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ljudmile Tavželj, Zoletova ulica 7, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 11, z identifikatorjem 111.E, vpisanem v podvložek št. 2956/29, katastrska
občina Dravlje, dne 22. 9. 2006, pod opr.
št. Dn 13738/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Perovšek Natašo, Zoletova 7, Ljubljana, kot prodajalko in Tavželj Milko, Rakitna
95, Preserje, kot kupovalko, za enosobno
stanovanje št. 11, Zoletova 7, Ljubljana, z
dne 5. 9. 1983.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2006
Dn 23000/2005
Os-148/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Kugonič Iztoka, ki ga
zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 73, Preglov trg 5, Ljubljana, z
identifikatorjem 73.E, vpisanem v podvložek
št. 2076/73, v katastrski občini Slape, dne
15. 9. 2006, pod opr. št. Dn 23000/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. MS
4/5-26/83, med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10, kot pooblaščenim investitorjem
in Otorepec Bojano, Poklukarjeva 14, Ljubljana, kot soinvestitorjem, sklenjene dne
23. 12. 1982,
– dodatka k soinvestitorski pogodbi št.
MS 4/5-26/83, med Zavodom za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikkova 10, kot pooblaščenim investitorjem
in Otorepec Bojano, Poklukarjeva 14, Ljubljana, kot soinvestitorjem, sklenjenim dne
7. 10. 1984.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2007
Dn 18479/2006
Os-149/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Regina Ljubice, Celovška 177, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 13, z identifikatorjem 13.E, vpisanem
v podvložek št. 4650/13, v katastrski občini
Zgornja Šiška, dne 6. 11. 2005, pod opr.
št. Dn 18479/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne
pogodbe
številka
3557/59-TV/VA, ki sta jo sklenila prodajalec
Zavod za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana, Beethovnova 11/VII, ki ga zastopa
direktor Leon Skaberne in kupec Tovarna
farmacevtskih in kemičnih proizvodov Lek,
Ljubljana, Celovška cesta 135, ki ga zastopa direktor Vencelj Perko,
– pogodbe z dne 25. 7. 1967, ki sta jo
sklenila prodajalec Lek Ljubljana, tovarna
farmacevtskih in kemičnih izdelkov Ljubljana, Celovška 135, ki ga zastopa pomočnik direktorja Breskvar Avgust in kupovalka
Poljanšek Branka, Gospodinjska ulica 21,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2007
Dn 11111/2004
Os-150/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Alenke Kušar, Zaloška 92b, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Alenka Košorok Humar iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za dvoinpolsobno stanovanje v izmeri 62,12 m2, z
identifikacijsko št. 01487/015 in pomožni
prostor v izmeri 5,06 m2, z identifikacijsko
št. 01487/016, na naslovu Zaloška cesta
92b, Ljubljana, vpisanem v vložek številka 1677/1, v katastrski občini Moste, dne
26. 10. 2006, pod opr. št. Dn 11111/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. III/fIV-106/69 z dne 14. 5. 1969, ki sta jo sklenila prodajalec SGP Zidar Kočevje in kupca
Milan Seražin ter Frederika Bone, za dvoinpolsobno stanovanje št. 6, v I. nadstropju III. stopnišča bloka P+4 Zaloška cesta,
Ljubljana,
– pogodbe o spremembi in dopolnitvi kupoprodajne pogodbe št. IV-106/69 z dne
14. 5. 1969, med prodajalcem SGP Zidar
Kočevje in kupcema Milanom Seražinom in
Frederiko Bone z dne 30. 3. 1970,
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 3.
1988, ki sta jo sklenila prodajalca Frederika
Seražin in Milan Seražin ter kupovalka Vida
Odobašič, za dvosobno stanovanje v izmeri
61,45 m2, na Zaloški 92a, Ljubljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2007
Dn 11597/2006
Os-233/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Južnič Valentina, Fara
25, Vas, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 2 v pritličju, Obirska 25, Ljubljana, z identifikatorjem št. 2.E, vpisanem
v podvložek št. 4015/2, v katastrski občini
Zgornja Šiška, dne 23. 10. 2006, pod opr.
št. Dn 11597/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD-640
z dne 27. 11. 1992, ki sta jo sklenila prodajalec Podjetje Litostroj Holding d.d., Ljubljana,
Djakovičeva 36, zastopano po direktorju dr.
Jožetu Duhovniku in kupec Šušteršič Bojan,
roj. 17. 4. 1956, Obirska ulica 25, Ljubljana,
za stanovanje št. 2 v pritličju, Obirska 35,
Ljubljana,
– menjalne pogodbe z dne 8. 12. 1992,
ki so jo sklenili Slavoboljub Teodorović,
EMŠO 2511951500501 in Branka Teodorović, EMŠO 1704956505861, oba Andreaševa 14, Ljubljana ter Bojan Šušteršič, EMŠO
1704956500487, Obirska 25, Ljubljana, za
garsonjero št. 29, v II. nadstropju stanovanjske stavbe Andreaševa 14, Ljubljana
in za stanovanje št. 2 v pritličju, Obirska 25,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2007
Dn 19701/2004
Os-234/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Lilijane Glamočanin
Vermezovič, Rusjanov trg 2, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 36, z identifikatorjem 198.E,
vpisanem v podvložek št. 2039/198, v katastrski občini Slape, dne 6. 11. 2005, pod opr.
št. Dn 19701/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe številka 011187/87,
ki sta jo sklenila prodajalec Gradbeno industrijsko podjetje Pionir Novo mesto, ki
ga zastopa ZIL TOZD Inženiring Ljubljana,
po svojem direktorju Marjanu Stražišarju
in kupcem Smolej Markom, rojenim 27. 7.
1954, Tavčarejva 3, Ljubljana, za stanovanje
številka 36 v IV. nadstropju, v neto površini
55,31 m2 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2006
Dn 5188/2006
Os-235/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bojana Zalarja, Tesarska 14, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 4 v 1. nadstropju, Tesarska 14,
Ljubljana, z identifikatorjem 4.E, vpisanem
v podvložek št. 153/4, v katastrski občini
Prule, dne 18. 10. 2006, pod opr. št. Dn
5188/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe številka 420 z dne 5. 1.
1993, ki sta jo sklenila prodajalka Republika
Slovenija, zastopana po glavni tajnici Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, Marjeti Vilfan in kupec Radovan Alojz,
Tesarska 14, Ljubljana, za stanovanje št. 4 v
1. nadstropju, na Tesarski 14 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2006
Dn 31663/2004
Os-236/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Dauti & Co. d.n.o.,
Vojkova cesta 71, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za poslovni
prostor v izmeri 41,12 m2, na naslovu Vojkova cesta 71, Ljubljana, z identifikatorjem
1736-01068-207, v katastrski občini Brinje I,
dne 6. 11. 2006, pod opr. št. Dn 31663/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 22. 6. 1987, ki sta jo sklenila darovalka Ceglar Marija in obdarjenec Bizjan Janko, rojen 4. 7. 1960, Polje c. VI/16, Ljubljana
- Polje, za poslovni prostor št. 6 v grupi E
objekta ST-1, v izmeri 34,14 m2, v naselju
BS-3, Hošminhova 1, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12 2006
Dn 10118/2006
Os-237/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Aljoša Polaka, München, Nemčija, ki ga zastopa Gabra d.o.o.,
Linhartova 62a, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje - garsonjero
številka 49, z identifikatorjem 97.E in shram-

bo številka IX-49, z identifikatorjem 98.E,
oboje vpisano v podvložek št. 579/50, v katastrski občini Poljansko predmestje, dne
6. 11. 2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
številka 466-2792/91 z dne 13. 1. 1992, ki
sta jo sklenila prodajalka Občina Ljubljana
Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2, ki jo
zastopa predsednik Izvršnega sveta Branko
Cveblar in kupovalka Ivanka Kranjc, rojena
1. 7. 1911, Hudovernikova 11, Ljubljana,
za stanovanje številka 49, v IX. nadstropju
v izmeri 26 m2, na Hudovernikovi ulici 11 v
Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2007
Dn 14282/2006
Os-239/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Janje Židan, Polje
cesta XII/4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z ident. št.
1772-02642/035 v izmeri 62 m2 in z ident.
1772-02642/036 v izmeri 3,45 m2, v stavbi z
naslovom Polje cesta XII/4, Ljubljana, v katastrski občini Slape, dne 13. 10. 2006, pod
opr. št. Dn 14282/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 9.
1972, št. 1374, sklenjena med GP Obnova,
Titova 39, Ljubljana, kot prodajalcem in Debeljak Ivanko in Antonom, oba Levstikova
16, Ljubljana, kot kupcema, za dvosobno
stanovanje št. 16 v IV. nadstropju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2007
Dn 25045/2005
Os-1506/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Laza
Murdžoskega, Celovška 159, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 19.E, vpisano v podvložek
številka 4544/10, v katastrski občini Zgornja Šiška, dne 20. 11. 2006, pod opr. št.
Dn 25045/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 4499/64 z dne 29. 1.
1965, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška,
Ljubljana, Celovška cesta 87, ki ga zastopa
Miroslav Pleša in Dragom ter Jeleno Vondra, Ljubljana, Obrtniška 5.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
Dn 1231/2006
Os-1507/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja
Kotnika, Log 79, Boštanj, ki ga zastopa Pleš
Pegan, odvetnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 2, z identifikatorjem 3.E, 4.E, vpisanem v podvložek
številka 4185/5, v katastrski občini Zgornja
Šiška, dne 26. 10. 2006, pod opr. št. Dn
1231/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 29. 9. 1975, ki sta
jo sklenila dipl. inž. Rozman Peter in Marija,
Ane Ziherlova 8, Ljubljana, kot prodajalca in
SŽ - Železarna Štore, ki jo zastopa direktor
Tugomir Voga, kot kupec.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
Dn 5697/2005
Os-1509/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Romana Saša Stadekerja, Vojkova cesta 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 4, z identifikatorjem 5.E, vpisanem v podvložek številka 3763/8, v katastrski občini Bežigrad, dne 26. 10. 2006, pod
opr. št. Dn 5697/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 547/79-05/20-09 o prodaji in nakupu stanovanja, ki sta ga sklenila
prodajalec Splošno gradbeno podjetje Grosuplje, n.sol.o., s sedežem na Grosupljem,
Taborska 13, ki ga zastopa glavni direktor
Alojz Zupančič in kupca Standeker Nada ter
Standeker Sašo, oba Preradovičeva 2, Ljubljana, za stanovanje št. 4, z identifikatorjem
5.E, vpisanem v podvložek številka 3763/8,
v katastrski občini Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
Dn 20981/2005
Os-1512/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pavle Obreza, Celovška 122, Ljubljana, ki jo
zastopa Jaša Trklja, odvetnica iz Ljubljane,
zardi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 69, z identifikatorjem 69.E, vpisanem v
podvložek številka 4263/71, v katastrski občini Zgornja Šiška, dne 26. 10. 2006, pod
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opr. št. Dn 29981/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpotavitve zemljiškoknjižne
listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 1262 z dne
13. 12. 1971, ki sta jo sklenila gradbeno
podjetje Obnova Ljubljana, Titova 39, ki ga
zastopa glavni direktor Plestenjak Andrej kot
prodajalec in Ilovar Leopold, Ljubljana, Na
jami 11, kot kupec, za stanovanje št. 69, z
identifikatorjem 69.E, vpisano v podvložek
št. 4263/71, k.o. Zgornja Šiška;
– darilne pogodbe z dne 27. 10. 1983,
ki sta jo sklenila Ilovar Leopold, Ljubljana,
Na jami 11, kot darovalec in Ilovar Darinka,
Celovška 122, Ljubljana, kot obdarjenka, za
stanovanje št. 69, z identifikatorjem 69.E,
vpisano v podvložek št. 4263/71, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
Dn 671/2006
Os-1534/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Margarete Merak,
Preglov trg 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 41, identifikacijske št. 109.E in pripadajoče kleti št. 41,
z identifikacijsko št. 110.E, vse vpisano v
podvložek številka 1469/35, v katastrski občini Moste, dne 27. 10. 2006, pod opr. št. Dn
671/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. MS 4,5
281/84 z dne 22. 6. 1984, ki sta jo sklenila
Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa
direktor Slavko Bajt, kot pooblaščeni izvajalec investitorskih del in Zupanc Aleksander, roj. 8. 2. 1955 ter Zupanc Marjana, roj.
24. 10. 1955, oba Levstikova 9, Ljubljana,
kot soinvestitorja za stanovanje št. 41, v 4.
nadstropju stanovanjskega objekta ALK.19
v soseski MS 4/5 Fužine,
– I. dodatka k soinvestitorski pogodbi št.
MS 4,5 281/84 z dne 22. 6. 1984,
– menjalne pogodbe z dne 6. 9. 1993, ki
sta jo sklenili stranki Zupanc Aleksander, roj.
8. 2. 1955, Zupanc Marjana, roj. 22. 6. 1947,
Štihova 22, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2007
Dn 25216/2005
Os-1537/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Žibert Branka, Sketova
ulica 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje z identifikatorjem 6.E,
vpisanem v podvložek številka 374/8, v katastrski občini Šentpeter, dne 9. 11. 2006,
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pod opr. št. Dn 25216/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 8, II. nadstropje, Sketova 13,
Ljubljana, z dne 16. 4. 1992, sklenjena med
Železniškim gospodarstvom Ljubljana, ki ga
zastopa v.d. člana poslovodnega odbora za
področje kadrovanja Zoran Madfon in Jakopič Martino, EMŠO 2408965505683, stanujoča Sketova 13, Ljubljana,
– darilne pogodbe o darovanju stanovanja št. 8, II. nadstropje, Sketova 13, Ljubljana, z dne 9. 12. 1992, sklenjene med Jakopič Martino, roj. 24. 8. 1965, Sketova 13,
Ljubljana in Jakopič Tomislavom, roj. 12. 11.
1965, Sketova 13, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2006
Dn 8281/2005
Os-1538/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katje
Petrovič, roj. Goljevšček, Reška ulica 17,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje številka 13, z identifikatorjem 213.E, vpisanem v podvložek številka
3987/39, v katastrski občini Vič, dne 28. 11.
2006, pod opr. št. Dn 8281/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe, številka 488/75-02/5, o prodaji in nakupu stanovanj, grajenih za trg z
dne 1. 10. 1975, ki sta jo sklenila prodajalec Splošno gradbeno podjetje Grosuplje,
Taborska cesta 13, ki ga zastopa generalni
direktor Alojz Nebec in kupca Samo Kuder
in Milena Kuder, oba Sattnerjeva B-10, Ljubljana, za stanovanje številka 13, na Reški
ulici 17, v Ljubljani;
– aneksa k pogodbi številka 488/75-02/5
z dne 28. 9. 1976, ki sta ga sklenila prodajalec Splošno gradbeno podjetje Grosuplje,
Taborska cesta 13, ki ga zastopa generalni
direktor Alojz Nebec in kupca Samo Kuder
in Milena Kuder, oba Sattnerjeva B-10, Ljubljana, za stanovanje številka 13, na Reški
ulici 17, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2007
Dn 9052/2005
Os-1539/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jožefa Krisperja, Ulica
bratov Učakar 20, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za enoinpolsobno stanovanje
št. 73, v VIII. nadstropju na jugovzhodni
strani stanovanjskega bloka v Ljubljani, Trg
komandanta Staneta, v izmeri 41,82 m2, vpi-

sanem v podvložku št. E6/BLXXIII, v katastrski občini Dravlje, dne 6. 11. 2006, pod opr.
št. Dn 9052/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 3.
1988, ki sta jo sklenila prodajalca Fink Ivan,
rojen 28. 2. 1931, Celovška cesta 106, Ljubljana in Fink Boštjan, rojen 27. 9. 1958,
Komandanta Staneta 4, Ljubljana in kupca
Kenda Gojko, rojen 23. 8. 1960, Trava 11,
Kočevje in Kenda Metka, rojena 25. 3. 1959,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje številka
73, v VIII. nadstropju v stolpnici objekt D-1, v
soseski S-6, k.o. Dravlje, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2007
Dn 24615/2003
Os-1549/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Ane Štrukelj,
Ul. Hermana Potočnika 29, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 111.E, vpisanem v podvložek številka 340/44, v katastrski občini Nove Jarše,
dne 27. 10. 2006, pod opr. št. Dn 6297/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 74-33-P
z dne 10. 2. 1975, sklenjene med prodajalcem GIP Gradis, Korytkova ul. 2, Ljubljana
in kupcem Astra Veletrgovina, Titova 77, Ljubljana, zaradi prodaje stanovanja in njenega
aneksa št. 76-13-A z dne 20. 2. 1976.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
Dn 16744/2005
Os-1551/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Vlaste Gergar,
Reboljeva 9, Ljubljana, ki jo zastopa Vojka
Lampič Božič, odvetnica iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 9, z identifikatorjem 9.E, vpisanem v
podvložek številka 2923/9, v katastrski občini
Stožice, dne 18. 10. 2006, pod opr. št. Dn
16744/2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 0403S-36/1-366/91, ki sta jo sklenila prodajalka Republika Slovenija, ki jo na podlagi
sklepa Izvršnega sveta Skupščine RS št.
360-03/91-15/2-8 z dne 5. 11. 1991, zastopa
minister za notranje zadeve Igor Bavčar in
kupovalko Tatjano Ogrin, rojeno 13. 4. 1951,
Reboljeva 9, Ljubljana, za stanovanje št. 9,
na Reboljevi ulici 9, v Ljubljani;
– kupoprodajalne pogodbe z dne 24. 1.
1996, ki sta jo sklenila prodajalka Tatjana
Ogrin, rojena 13. 4. 1951, Reboljeva 9, Ljubljana in kupovalcema Miranom Gergarjem,
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rojenim 6. 5. 1960, Reboljeva 14, Ljubljana
in Vlasto Gergar, 29. 8. 1961, Reboljeva 14,
Ljubljana, za stanovanje št. 9, na Reboljevi
ulici 9 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
Dn 11006/2005
Os-1552/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Irme Mlakar, Ulica
pregnancev 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za trisobno stanovanje št. 45,
z identifikatorjem 85.E in shrambo z identifikatorjem 96.E, Ulica pregnancev 16, Ljubljana, vpisanem v podvložek številka 1832/43,
v katastrski občini Šentvid nad Ljubljano, dne
21. 11. 2006, pod opr. št. Dn 110066/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
756/62 z dne 15. 6. 1962, ki sta jo sklenila
prodajalec Sklad za zidanje stanovanjskih
hiš Občine Ljubljana-Šiška, Celovška cesta
135, ki ga zastopa direktor Miroslav Pleša in
kupec Boris Zitterschlager, Tolstojeva ulica
5, Ljubljana, za trisobno stanovanje v izmeri
67,70 m2, v IV. nadstropju stanovanjskega
bloka AZA Šentvid.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2007
Dn 4855/2005
Os-1555/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Irene Goljevšček,
Reška ulica 1, Ljubljana, ki jo zastopa Otium
d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje številka 45, na
naslovu Preglov trg 1 v Ljubljani, z identifikatorjem stavbe 1465, vpisanem v podvložek
številka 1573/45, v katastrski občini Moste,
dne 6. 10. 2006, pod opr. št. Dn 4855/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske
pogodbe z dne 28. 5. 1984, ki sta jo sklenila prodajalec Zavod za izgradnjo Ljubljane,
Kersnikova 10, Ljubljana in kupec DO Julon,
Letališka 15, Ljubljana, in sicer za dvosobno
stanovanje št. 45, tip 83, v IV. nadstropju, v
stanovanjskem objektu v soseski MS 4/5 Fužine v Ljubljani, v neto površini 82,49 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006

Dn 2731/2005
Os-1556/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Vesne Leskošek in
Srečka Dragoša, oba Preglov trg 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 61, z identifikatorjem 61.E,
vpisanem v podvložek številka 1592/61, v
katastrski občini Moste, dne 10. 11. 2006,
pod opr. št. Dn. 2731/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitvi zemljiško
knjižne listine soinvestitorske pogodbe
številka 180/83 z dne 26. 5. 1983, ki sta
jo sklenila prodajalec Zavod za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa direktor TOZD
Slavko Bajt in kupca Nezirovič Kemal in
Nezirovič (Krupič) Erzumane, oba Hladilniška pot 16, Ljubljana, za stanovanje številka
61, v VII. nadstropju, v izmeri 75,36 m2, v
stanovanjski stavbi Ar-17, v soseski MS 4/5
Fužine, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2007
Dn 4886/2006
Os-1557/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Jelke Bem - Krnel,
Janševa 15, Radovljica in Dušana Krnela,
Kuzmičeva 5, Ljubljana, ki ju oba zastopa
Marjeta Kavčič, odvetnica v Ljubljani, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
12, z ident. št. 20.E, na naslovu Hranilniška 8, Ljubljana, ki je vpisano v podvložek
številka 2825/12, v katastrski občini Bežigrad, dne 11. 12. 2006, pod opr. št. Dn.
4886/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, ki so jo dne 3. 2. 1994
sklenili prodajalka Smilja Fišič, rojena 11. 1.
1958, stanujoča Sketova 1, Ljubljana in kupca Jelka Bem - Krnel, rojena 2. 4. 1951,
stanujoča Kuzmičeva 5, Ljubljana ter Dušan
Krnel, rojen 19. 8. 1950, stanujoč Kuzmičeva 5, Ljubljana, za stanovanje št. 12, z
ident. 20.E, na naslovu Hranilniška 8, Ljubljana, ki je vpisano pri podvl. št. 2825/12,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2007
Dn 8934/2006
Os-36772/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brede Štumberger, Kardeljeva c. 77, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 22, podvl. št. 2150/22, k.o. Ruše,
dne 27. 11. 2006, pod Dn. 8934/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
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zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 251-2730/92-DU z dne 5. 6. 1992,
o prodaji stanovanja št. 22, v III. nadstropju stanovanjske hiše v Rušah, Ruške čete
14, k.o. Ruše, sklenjene med Skupnostjo
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, kot
prodajalcem in Alojzom Kladnikom, Ob Blažovnici 22, Limbuš, kot kupcem in s katero
je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice
na ime kupca za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 12. 2006

Amortizacije
N 71/2005
Os-2388/07
Na predlog Bojana Grubarja, Tomšičeva
45, Maribor, se uvaja amortizacija spodaj
navedenih delnic, ki so se izgubile. Imetnika
teh papirjev se poziva, da v roku 60 dni po
objavi tega oglasa uveljavlja svoje zakonske
pravice. Po preteku tega roka se bo štelo,
da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno
veljavnost.
Podatki o delnicah: serija BA, vrednost
št. 1, delnice od št. 0007166 do št. 0007170,
št. delnic 5, št. lotov 5.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2005

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 2003/05929
Os-9033/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika ABC nepremičnine d.o.o.
Ljubljana, Tivolska 48, ki ga zastopa odv.
Dušan Kecman, interno, Ljubljana, proti
dolžnici Levstek Desanki, Kunaverjeva 8,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Anka Kenda
Oražem, Slovenska c. 55/c, Ljubljana, zaradi izterjave 733.030,38 SIT sklenilo:
dolžnici Levstek Desanki, Kunaverjeva
8, Ljubljana, 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 odv.
Anko Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
I P 807/2003
Os-279/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici svetnici Anki Hercog, v pravdni
zadevi tožeče stranke Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, ki jo zastopa
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Aleš Paulin, odvetnik v Kranju, zoper toženo
stranko Sebastjana Dana, Sokolska 44, Maribor, zaradi plačila 194.975 SIT s pp, dne
4. 12. 2006 sklenilo:
toženi stranki Sebastjanu Danu se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS,
št. 26/99 in nasl.) postavi začasni zastopnik,
odvetnik Bojan Lakožič.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 12. 2006
P 273/2006
Os-33119/06
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
pravdni zadevi opr. št. P 273/2006, tožeče stranke Adriatic Slovenice Zavarovalne
družbe d.d., Ljubljanska 3a, Koper (spor se
nanaša na OE Ljubljana, Celovška 182, Ljubljana), zoper toženo stranko Iztoka Brajdiča, Stranska vas 49, Dvor pri Žužemberku,
zaradi plačila 277.103,91 SIT, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, toženi stranki postavilo
začasno zastopnico, odvetnico Darjo Lazar,
Rozmanova 32a, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi vse
dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 13. 11. 2006
I 438/2003
Os-36012/06
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču, v izvršilni zadevi upnice SKB Leasing d.o.o., Ljubljana, ki
ga zastopa Aleš Pegan, odvetnik v Ljubljani, zoper dolžnika Alberta Sitarja, Kvedrova
5a, Sevnica, zaradi izterjave 3,247.823,81
SIT s pp, v skladu z 82. členom Zakona o
pravdnem postopku in 15. člena Zakona o
izvršilnem postopku sklenilo:
Zdravka Groboljška, nazadnje z odvetniško pisarno na naslovu Trg svobode 9,
Sevnica, se razreši dolžnosti začasnega zastopanja dolžnika Alberta Sitarja, Kvedrova
cesta 5a, Sevnica.
Dolžniku Albertu Sitarju, nazadnje stanujočemu Kvedrova cesta 5a, Sevnica, se
postavi začasni zastopnik Drago Šribar, odvetnik v Krškem, Dalmatinova 5.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem izvršilnem postopku zastopal dolžnika,
dokler ne bo dolžnik ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler
ne bo pristojni center za socialno delo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 7. 7. 2006

Oklici dedičem
D 195/2006
Os-3123/07
Stanko Žunič iz Žuničev 24, pošta Adlešiči, je dne 10. 6. 1915 umrl in ni zapustil
oporoke.
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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.
Dedičem je postavljena za skrbnico Anita Klobučar iz Novega mesta, Ulica Slavka
Gruma 100.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 30. 1. 2007
D 26/2005
Os-33739/06
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku
zapuščinski postopek po pok. Francu Lapanju, pok. Petra, roj. 27. 1. 1907, iz Gradca
št. 7, prej tudi Ponikve št. 33/52, ki je umrl v
Izoli dne 2. 10. 1971.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 11. 2006
D 174/2004
Os-33740/06
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v
teku zapuščinski postopek po pok. Viktoriji Elizabeti Beguš, roj. Lipičar, roj. 5. 11.
1910, nazadnje bivajoči Gorica, Via del
San Gabrielle 44, Italija, ki je umrla 29. 5.
2004.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 11. 2006
D 2/2006
Os-34074/06
Marija Trpin, roj. Kofol, roj. 2. 6. 1920,
nazadnje stanujoča Števerjan 14, Italija, je
umrla dne 23. 6. 2005 in ni zapustila oporoke.
Kot zakoniti dedič pride v poštev tudi
njen sin Emilio Terpin, roj. 3. 4. 1941, ki
pa je neznanega bivališča in ga sodišče
poziva, da se v enem letu od objavljenega
oklica priglasi sodišču kot dedič.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 11. 2006
D 318/2006
Os-36753/06
Franc Kramar, pok. Franca, upokojenec,
roj. 12. 2. 1924, iz Sedla št. 50, je umrl dne
3. 2. 1997, v Sežani.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 12. 2006

Oklici pogrešanih
N 70/2006
Os-3110/07
Okrajno sodišče v Celju, uvaja na predlog Reič Marije, Celje, Prešernova 4, ki jo
zastopa odvetnik Ivan Marovt iz Celja, za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Kramar Gabrijela-Pavla, roj. 23. 3.
1923 v Celju, nazadnje stan. v Celju, za
mrtvega. Po navedbah predlagateljice je
bil nasprotni udeleženec dne 12. 10. 1943
ustreljen v Mozlju pri Kočevju.
Pozivamo pogrešanega, če je še živ, da
se oglasi oziroma vse osebe, ki bi o tem kaj
vedele, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Celju ali predlagateljici v roku 3 mesecev
po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 1. 2007

Kolektivni delovni spori
Kd 5/2006
Os-4625/07
Delovno sodišče v Kopru na podlagi določb 51. člena Zakona o delovnih in socialnih
sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04, v nadaljevanju
ZDDS-1) obvešča zainteresirane stranke,
da je pri tem sodišču pod gornjo opravilo
številko uveden kolektivni delovni spor predlagateljev: 1. Mehano d.o.o., Izola, Polje
9, Izola in 2. Mehanotehnika d.o.o., Polje 9,
Izola, ki ju zastopa Svetlana Truglas, odvetnica v Kopru, zoper nasprotna udeleženca:
1. Skeie Mehano, OSO-KS 90, Polje 9, Izola, ki ga zastopa Mihael Svanjak, odvetnik
v Kopru in 2. SKEI – podružnica Mehano
d.o.o., Izola, Polje 9, Izola, ki ga zastopa
Jurij Munih, odvetnik v Kopru, zaradi ugotovitve nezakonitosti stavke.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v treh dneh od te objave, lahko pa tudi
ves čas postopka na naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok in narok za glavno
obravnavo je razpisan za 2. 4. 2007 ob
9. uri, v sobi 133/I Delovnega sodišča v Kopru, Ferrarska ulica 9, Koper.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski in objavljeno na spletni
strani tega sodišča dne 15. 2. 2007.
Delovno sodišče v Kopru
dne 14. 2. 2007
XPd 979/2006
Os-4626/07
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 49. člena Zakona o delovnih
in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Poslovnim sistemom Mercator,
d.d., Dunajska 107, Ljubljana in nasprotnimi udeleženci:
1. Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ul. 13, Ljubljana;
2. Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva ul. 9, Ljubljana;
3. Obrtna zbornica Slovenije, Celovška
c. 71, Ljubljana;
4. Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, Celovška c. 71, Ljubljana;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
Dalmatinova ul. 4, Ljubljana;
6. Konfederacija sindikatov 90 Slovenije,
Komenskega 7, Ljubljana;
7. Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za trgovino, Dimičeva ul. 13, Ljubljana,
8. Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za trgovino, Dimičeva ul. 9, Ljubljana;
9. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
Sindikat delavcev trgovine, Dalmatinova ul.
4, Ljubljana in
10. Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Sindikat delavcev trgovine, Komenskega 7, Ljubljana, zaradi ugotovitve ničnosti
določb.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem

listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni in 1. narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 6. 4. 2007 ob 8.30,
v sobi št. 3/I Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 14. 2.
2007.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2007
X Pd 1228/2006
Os-5061/07
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikatom obrtnih delavcev Slovenije,
Dalmatinova ul. 4, Ljubljana in nasprotnima
udeležencema Obrtno zbornico Slovenije,
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Celovška c. 71, Ljubljana in Združenjem delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije GIZ,
Celovška c. 71, Ljubljana, zaradi veljavnosti
kolektivne pogodbe.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi več čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 19. 4. 2007
ob 11.30, v razpravni dvorani št. 7/III Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 19. 2.
2007.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2161/2006
Rg-2429/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Stavbe Stupar, splošno gradbeništvo k.d., Ankaran, Tomažičeva ulica
14, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/7417/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 15. 12.
2006.
Družbeniki Bevc Mateja, Tomažičeva ulica 14, Ankaran, Stupar Dragutin, Dobrava
34, Izola in Stupar Siniša, Ulica Vena Pilona
5, Koper, izjavljajo, da ima družba poravnane vse obveznosti do tretjih oseb, da ima
urejena vsa razmerja z delavci družbe oziroma, da nima zaposlenih delavcev ter da
nima nobenih zahtevkov s strani delavcev
družbe. Družbeniki solidarno z jamstvom
vsega osebnega premoženja prevzemajo
obveznost do plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se celotno premoženje družbe prenese na družbenike,
in sicer vsakemu komanditistu pripade denarni znesek v višini 10.000 SIT, kar je
enako vplačanemu vložku ob ustanovitvi,
preostalo premoženje pripada komplementarju.
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 24. 1. 2007
Srg 2182/2006
Rg-2432/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba IMP Servis podjetje za napeljavo in popravilo energetskih naprav, d.o.o.
Koper, Ulica 15. maja 21, vl. št. 1/02643/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenice z dne 27. 12. 2006.
Družbenica IMP Montaža Koper d.d.,
Ulica 15. maja 21, Koper, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba
nima zaposlenih delavcev in da prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, terjatve in
morebitne obveznosti družbe ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenesejo v celoti na edino družbenico IMP Montaža Koper d.d.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,

sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 1. 2007
Srg 13/2007
Rg-2436/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Vincork, posredništvo Ferjančič k.d., Liminjanska cesta 79, Lucija, Portorož, vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/06865/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne
31. 12. 2006.
Družbenika Ferjančič Stane in Ferjančič
Staša, oba iz Lucije, Liminjanska cesta 79,
Portorož, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ne zaposluje delavcev in da prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 1. 2007
Srg 2009/2006
Rg-3992/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Obala Deželak multikulturni in
popotniški, raziskovalni in eksperimentalni razvoj mestnih jeder in druge storitve d.n.o., Obala 29, Portorož, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/7419/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenic z dne 24. 11. 2006.
Družbenici Deželak Mojca, stanujoča Sp.
Senica 16c, Medvode in Škvarč Andreja,
stanujoča Dogoška 88, Maribor, izjavljata,
da so poplačane vse obveznosti družbe, da
so urejena vsa razmerja z delavci oziroma
da družba nima zaposlenih delavcev in da
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe. Družba nima
nobenega premoženja, ki bi se delilo med
družbenici.
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 9. 2. 2007
Srg 00158/2007
Rg-3130/07
Družba Svit Interier, proizvodnja svetil,
d.o.o., s sedežem Stara cesta 10, Kranj,

vpisana na reg. vl. št. 1/05473/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Černilogar Milan, Stara cesta 10, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 1. 2007
Srg 00160/2007
Rg-3131/07
Družba Mojster + UC, podjetje za finalna dela v gradbeništvu, Naklo, d.o.o.,
s sedežem Okroglo 21, Naklo, vpisana na
reg. vl. št. 1/05290/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ušeničnik Jerica, Okroglo 21, Naklo.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker so sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 1. 2007
Srg 14714/2006
Rg-1588/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Žagar
d.o.o., Ljubljana, Ulica Malči Beličeve 67, ki
ga zastopa Helena Žagar, za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra družbe Žagar d.o.o. Ljubljana, Ulica
Malči Beličeve 67, objavlja sklep:
družba Žagar podjetje za komercialne
posle pri prometu blaga in storitev, izvoz
uvoz, inženiring, turizem in prevozništvo
d.o.o. Ljubljana, Ulica Malči Beličeve
67, reg. št. vl. 1/20062/00, matična številka
5707749, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenice z dne 28. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenica je Helena Žagar, Luče 7,
Grosuplje, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe v celoti prenese na edino družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah - 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v
Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži družbenica, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Biberović Ešefa, Mazovčeva pot
013, Ljubljana – Dobrunje, potni list,
št. P00571173, izdala UE Ljubljana.
gnq-250830
Borojević Miroslav, Deteljica 009, Tržič,
potni list, št. PB0006264, izdala UE Tržič.
gni-251038
Bratina Jana, Skrilje 036A, Dobravlje,
potni list, št. P00416925, izdala UE
Ajdovščina. gnk-250836
Brence Benjamin, Poljanska cesta 019,
Gorenja vas, potni list, št. P00873499, izdala
UE Škofja Loka. gnf-250841
Čok Aleksander, Ulica Istrskega odreda
008, Izola – Isola, potni list, št. P00082979,
izdala UE Izola. gne-250842
Dvoršak Matija, Igriška ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00595011, izdala
UE Ljubljana. gnm-251034
Gabrijelčič Samo, Delavska ulica 033,
Mojstrana, potni list, št. P00055680, izdala
UE Ljubljana. gnr-251029
Golobič Zvone, Ulica bratov Kotar 016,
Trzin, potni list, št. P00405691, izdala UE
Domžale. gnh-250839
Gregorčič Sebastjan, Štorje 035,
Sežana, potni list, št. P00492983, izdala
UE Ljubljana. gnv-250850
Handanović Armin, Novosadska ulica
014, Ljubljana, potni list, št. P01149433,
izdala UE Ljubljana. gnx-250848
Handanović Dževad, Novosadska ulica
014, Ljubljana, potni list, št. P00335995,
izdala UE Ljubljana. gnt-250852
Handanović Jasmina, Novosadska ulica
014, Ljubljana, potni list, št. P00335992,
izdala UE Ljubljana. gnd-251043
Husić Sebina, Rakovniška ulica 001,
Ljubljana, potni list, št. P00714404, izdala
UE Ljubljana. gnn-250983
Kepic Silvo, Ulica Janka Puclja 009,
Kranj, potni list, št. P00029331, izdala UE
Kranj. gno-251032
Kolar Stojan, Gorkega ulica 042, Maribor,
potni list, št. P00368110, izdala UE Maribor.
gnb-250845
Kompan Avrelija, Dobrna 003B, Dobrna,
potni list, št. P00924421, izdala UE Celje.
gnm-250984
Korenčan Gregor, Švabićeva ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. P00310088, izdala
UE Ljubljana. gny-250847
Kosem Vojislav, Pod bukvami 024,
Ljubljana, potni list, št. P00075011, izdala
UE Ljubljana. gnd-250843
Kržin Edinaina, Pokopališka ulica 041,
Ljubljana, potni list, št. P01088814, izdala
UE Ljubljana. gnj-250837
Kuridža Ruža, Golnik 046, Golnik,
potni list, št. P00415375, izdala UE Kranj.
gns-250828
Lah Lenartmilan, Pregljeva ulica 042,
Ljubljana, potni list, št. P00535134, izdala
UE Ljubljana. gnl-250835
Lenassi Aleš, Pretnerjeva ulica 002,
Postojna, potni list, št. P00023990, izdala
UE Postojna. gno-250832

Lešnik Marija, Ob gozdu 006, Maribor,
potni list, št. P00926493, izdala UE Maribor.
gnw-250824
Majer Renata, Pivola 043, Hoče, potni
list, št. P00439451, izdala UE Maribor.
gnz-250846
Mali Ružica, Golnik 173, Golnik, potni
list, št. P00383951, izdala UE Kranj.
gnh-251039
Marić Svetlana, Cahova ulica 012,
Ankaran – Ancarano, potni list, št.
P00635913, izdala UE Koper. gnt-250827
Martić Josip, Celovška cesta 195,
Ljubljana, potni list, št. P01206296, izdala
UE Ljubljana. gng-251040
Mikulić Vesna, Ljubljanska cesta 005,
Rakek, potni list, št. P01110997, izdala UE
Cerknica. gnv-250825
Mlinarič Marsel, Veščica 013, Ljutomer,
potni list, št. P00996903, izdala UE MZZ.
gnj-251037
Močenik Simon, Grajski trg 049,
Vitanje, potni list, št. P00542026, izdala UE
Slovenske Konjice. gnk-251036
Močnik Sidonija, Cankarjeva ulica 7,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000186248. gnt-250877
Nečemar Darja, Pod hrasti 061,
Ljubljana, potni list, št. P00713683, izdala
UE Ljubljana. gnw-250849
Omerović Bajram, Mazovčeva pot
013, Ljubljana – Dobrunje, potni list,
št. P01171396, izdala UE Ljubljana.
gnr-250829
Omerović Galiba, Mazovčeva pot
013, Ljubljana – Dobrunje, potni list,
št. P00571171, izdala UE Ljubljana.
gno-250982
Papa Gregor, Posavskega ulica 021,
Ljubljana, potni list, št. P00045124, izdala
UE Ljubljana. gnc-250844
Petriček Boštjan, Koprska ulica 023,
Ljubljana, potni list, št. P00840300, izdala
UE Ljubljana. gnn-251033
Pranjić Marko, Pivška ulica 006,
Postojna, potni list, št. P00418540, izdala
UE Postojna. gnn-250833
Pupis Lev, Tomšičeva ulica 003, Logatec,
potni list, št. P00707545, izdala UE Logatec.
gng-250840
Rakar Daniel, Zrinjskega cesta 005A,
Ljubljana, potni list, št. P00914820, izdala
UE Ljubljana. gnp-250981
Rodica Milošević Neven, Kampel
066, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00170006, izdala UE Koper. gnp-251031
Serec Dejan, Andrejci 007, Martjanci,
potni list, št. P01102114, izdala UE Murska
Sobota. gnp-250831
Sever
Lara,
Remškarjeva
cesta
024, Brezovica pri Ljubljani, potni list,
št. P00343979, izdala UE Ljubljana.
gnu-250851
Strnad Marko, Ulica talcev 005, Žalec,
potni list, št. P00138708, izdala UE Žalec.
gnm-250834
Tatalović Rok, Pregljeva ulica 002,
Ljubljana, potni list, št. P00491299, izdala
UE Ljubljana. gnl-251035
Volk Bojan, Čevica 014, Logatec, potni
list, št. P00355560, izdala UE Logatec.
gnx-250823

Vrečko Jožefa, Zeče 016A, Slovenske
Konjice, potni list, št. P00139855, izdala UE
Slovenske Konjice. gnf-251041
Zavratnik Bojan, Mekotnjak 007A,
Ljutomer, potni list, št. P01009698, izdala
UE Ljutomer. gni-250838
Završnik Mateja, Miren 142D, Miren,
potni list, št. P00879925, izdala UE Nova
Gorica. gnq-251030
Zidmaher Srečko, potni list, št.
P01076537,
izdala
UE
Hrastnik.
gnq-250980
Zupan Peter, Hrastičje 024, Radomlje,
potni list, št. P00367660, izdala UE Kamnik.
gne-251042
Žibert Aleš, Harsewinkel, Schutzen
strasse 002 A 33428 Arsewinkel, potni
list, št. P01092360, izdala UE Kamnik.
gnu-250826

Osebne izkaznice preklicujejo
Abdić Jani, Kidričeva cesta 63,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002006461.
gnu-250951
Adelbaher Maks, Ribniško selo, Terčeva
ulica 65, Maribor, osebno izkaznico, št.
001866902. gni-250788
Asllanaj Enver, Vodovodna cesta 197,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002057420.
gnk-250761
Bajc Danica, Lovska ulica 39, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001190348.
gnl-250785
Batista Dejan, Gregorčičeva ulica 27,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001047689.
gnn-250783
Benko Patrik, Ulica dr. Franca Kovačiča 6,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001806733.
gnb-250820
Bera Veljko, Srebotje 34, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001091655.
gnh-250889
Berki Magdolna, Ulica Štefana Kovača
13, Turnišče, osebno izkaznico, št.
001609039. gng-250890
Bernik Marica, Bukovica 38, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000576332.
gnk-250961
Boncelj Darja, Sv. Duh 62, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002076423.
gnx-250748
Borovnica Ignac, Dražgoška ulica 3,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000760549.
gnr-250954
Boršić Nives, Vegova ulica 1, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 001745140.
gnf-250966
Bratkovič Mia, Lenardonova ilica 47,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001862718.
gnc-251019
Bratkovič Pia, Lenardonova ilica 47,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001626559.
gnd-251018
Budja Mirko, Kuršinci 41, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 000635805. gnm-250909
Burkat Janez, Ilovški štradon 57,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001158831.
gnh-250764
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Ćamili Bari, Borova vas 10, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001880280.
gne-251017
Doberlet Žiga, Planina 16, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001350045. gnv-250950
Einfalt Žaklin, Prežihova ulica 16,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001760658.
gnt-250752
Ekart Felicita, Stražgonjca 25, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000514921.
gnu-250751
Fazlija Jashar, Obrežje pri Zidanem
mostu 32B, Zidani Most, osebno izkaznico,
št. 000874636. gne-250817
Fijavž Ljudmila, Bukovlje 14, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000210949.
gne-250717
Filipović Petar, Beblerjev trg 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000555076.
gnf-250766
Forster Rok, Strniševa cesta 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000348328.
gnr-250754
Gajšek Irena, Krajnčica 41/c, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001405122.
gnb-250745
Gajzer Milan, Panonska ulica 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001505079.
gnm-250784
Geč Maja, Moškanjci 71, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002033268. gne-250917
Glavan Jožefa, Vrbljene 54, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000086524.
gnm-250709
Golob Pavel, Breg pri Borovnici 60,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 001535897.
gnx-250798
Gorjup Duška, Pesnica pri Mariboru 19,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000285104. gnj-250887
Grabnar Olaf, Podgorica pri Šmarju 3,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001260537.
gnn-250808
Gračner Franci, Harje 3/č, Laško, osebno
izkaznico, št. 000218272. gnp-250906
Habe Srečko, Trnava 32, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001837103. gng-250690
Hevešević Izet, Cesta 20. julija 13,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000144926. gnf-250741
Hmelak Maksimira, Granitna ulica 10,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 000751961.
gnk-250736
Horvat Janez, Senik 5, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001643252. gnn-250883
Horvat Olga, Ivanci 47, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000730660.
gnf-250691
Horvat Renato, Celjska cesta 2, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 001569385.
gnd-250718
Hostar Robert, Ulica Slavka Gruma
52, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000131858. gnq-251055
Hribernik Miha, Belska cesta 42,
Preddvor, osebno izkaznico, št. 002079889.
gnj-250737
Hriberšek Polona, Plečnikova ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001460255.
gno-250782
Hrnčič Anton, Turški vrh 31, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000519977. gni-250913
Hrobat Jolanda, Kanclerjeva ulica 1,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
001284073. gnz-250696
Irgl Franc, Janežovski Vrh 17, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000739633.
gnk-250915

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Jaklin Tomaž, Cesta na Lenivec 14,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001756109.
gnz-250821
Janžel Aleš, Šturmovci 28, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001710583. gnw-250749
Ježovnik Branko, Kardeljeva cesta 69,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001100487.
gnq-250780
Jurič Antonija, Šalek 12, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000092247. gnf-250716
Karadžić Darko, Selo pri Zagorju 1,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000633334. gnj-251016
Kečkeš Iris, Prušnikova ulica 38,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001973391.
gnx-251023
Kejžar Marija, Zgornja Sorica 46,
Sorica, osebno izkaznico, št. 000080309.
gnm-250959
Kekec Miha, Dvorjane 105, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000901525.
gnt-251027
Klemenčič Jan, Jadranska ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001854287.
gnz-250771
Koban Aleš, Puškinova ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001453030.
gnz-251021
Kočevar Ana, Rakovniška ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000671435.
gnl-250760
Kolenc Alojz, Podlubnik 188, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001087300.
gnj-250962
Komperšak Simon, Pot na Kamenščak 9,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001241277. gnw-250724
Krabonja Veronika, Kovača vas 47,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001161976. gnb-250695
Krajnc Alja, Hektorovičeva ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001344837.
gnk-250786
Krajnc Lara, Kanclerjeva ulica 1, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 001284063.
gny-250697
Krek Ljuba, Gosteče 18, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000657228.
gnh-250964
Kristančič Azra, Čufarjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001751091.
gnj-250762
Kurent Ema, Cesta Ceneta Štuparja 120,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001897755.
gny-250772
Kušej Samo, Gorče 10/a, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001114425.
gns-250803
Lazar Oskar, Kolodvorska ulica 25/a,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000663705. gnw-250874
Leben David, Podgorci 135, Podgorci,
osebno
izkaznico,
št.
001308962.
gnm-250734
Lenič Katja, Zgornja Korena 41, Zgornja
Korena, osebno izkaznico, št. 000990168.
gng-250990
Lesjak Obrul Nevenka, Straža pri
Oplotnici 17, Oplotnica, osebno izkaznico,
št. 001827638. gnl-250735
Ličen Adam, Cesta Ceneta Štuparja 120,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001897784.
gnv-250775
Ličen Maša Zara, Cesta Ceneta Štuparja
120, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001897777. gnu-250776
Loverčič Jožefa, Ajševica 73, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001516715.
gnx-250873

Lužnik Mišo, Ulica janeza Šmida 29,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001153153.
gno-250957
Maček Vincenc, Kamnica, Nad čreto 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000454268.
gnr-250779
Maher Eva, Kebetova ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001791580.
gnk-250711
Majcan Matej, Košaki, Košaški dol 41,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001391022.
gng-250790
Makovec Ana, Ljubljanska cesta 4/b,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001992860.
gnz-250971
Makovec Klavdija, Ljubljanska cesta 4/b,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001398892.
gny-250972
Makovec Tomaž, Ljubljanska cesta 4/b,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001398874.
gnx-250973
Marinč Lidija, Dol pri Borovnici 66/a,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 001928019.
gnt-250802
Matjaž Igor, Polanškova ulica 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001421885.
gno-250757
Mihevc Bojan, Vodovodna cesta 16,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001294502.
gnv-250700
Močnik Ema, Jerebova ulica 13,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 001254053.
gnr-250879
Možina Polona, Pot na Koče 10,
Žiri, osebno izkaznico, št. 001353600.
gnz-250746
Novak Luka, Lovšetova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001718510.
gnq-250755
Nunčič Polonca, Lenardonova ulica 47,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001492486.
gnb-251020
Ocvirk Matjaž, Grajska vas 36,
Gomilsko, osebno izkaznico, št. 000830564.
gns-250903
Olas Robert, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001407084.
gnd-250768
Osovniker Antonija, Kumen 21/a,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000286549.
gnq-250880
Pajk Julija, Ulica 6. junija 12, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 000226082.
gnw-250974
Pajk Žan, Ulica 6. junija 12, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001290731.
gnv-250975
Pajk Živa, Ulica 6. junija 12, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001684988.
gnu-250976
Pavičić Elizabeta, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000258168.
gng-250765
Pavlenič Jožef, Ulica Veljka Vlahoviča 39,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000483123.
gnh-250789
Pec Polonca, Loka pri Zidanem mostu
115, Loka pri Zidanem Mostu, osebno
izkaznico, št. 001395726. gnb-250920
Petric Anton, Predgrad 34, Stari trg ob
Kolpi, osebno izkaznico, št. 000660585.
gnw-250899
Pintar Jeni, Zagrebška ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000684987.
gnp-250756
Pintarić Marijan, Ruške čete 5, Ruše,
osebno
izkaznico,
št.
001368277.
gnp-250731
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Plank Jaka, Ulica XXX. divizije 12,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001193317. gnt-250727
Plaznik Jožef, Prvomajska ulica 33,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000533940.
gnp-250781
Plohl Ana, Borštnikova ulica 106,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000515779.
gnj-250787
Podgoršek Nikolič Ajda, Ob Mlinščici
17, Bistrica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
002019431. gno-250732
Poreber Marko, Pristava pri Višnji Gori
15, Višnja Gora, osebno izkaznico, št.
001930817. gnm-250809
Povšnar Marjo, Ukmarjeva ulica 2,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001565443. gnu-250726
Rajbar Simon, Smederevska ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001915369.
gny-251022
Rajer Franc, Lazina 3, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000040489.
gnh-250814
Rajič Aljaž, Cesta na Mesarico 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001217512.
gnm-250759
Ramot Janja, Ljubljanska ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001417699.
gnf-250791
Razboršek Barnivoj, Trlično 19/a,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 000595075.
gnf-250891
Razgoršek
Iztok,
Ruška
cesta
32/a, Bistrica ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 001942236. gnq-250730
Reya Rozalija, Cesta Ceneta Štuparja
120, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001897767. gnw-250774
Reya Ruby, Cesta Ceneta Štuparja 120,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001897759.
gnx-250773
Rojko Katarina, Kaniža 20/b, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001897856.
gni-250888
Rudolf Edvard, Ulica 27. aprila 13,
Pivka, osebno izkaznico, št. 000618213.
gnp-250881
Sagadin
Bojan,
Bukovci
177/a, Ptuj, osebno izkaznico, št.
002033336. gnv-250750
Seretin Štefan, Rakičan, Cankarjeva
ulica 19, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 000658935. gne-250692
Sirnik Ada, Ulica Jana Husa 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000825662.
gne-250767
Skrt Silvester, Smetanova ulica 86,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001555532.
gnu-251026
Smodiš
Matic,
Zabreznica
29/a,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001338230.
gnc-250794
Sokol Goran, Smast 28, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001575747. gne-250742
Srne Mitja, Jelovec, Cesta na Srednje 49,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001804816.
gnw-251024
Stamenković Marko, Bevkova ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001370984.
gns-250778
Stanić Mateja, Dajnkova ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000763617.
gnn-250758
Stanonik Vanja, Partizanska cesta
12, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001487996. gni-250963
Stojanovska Nastja, Linhartova cesta 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001842105.
gni-250763

Strel Peter, Šegova ulica 4, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001228309.
gnv-250900
Šenk Marko, Hotemaže 50, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000861264. gny-250947
Šešek Mojca, Veluščkova ulica 2, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001469737.
gnt-250702
Šibila Danilo, Videm pri Ptuju 16/c, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 000302676.
gnh-250914
Šiftar
Klavdija,
Malečnik
148/c,
Malečnik, osebno izkaznico, št. 001453426.
gnv-251025
Šoban Gašper, Hočevje 47, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001371017.
gnb-250970
Šukljan Nika, Drevored 1. maja 8, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001674546.
gns-250703
Tomšič Matej, Kompolje 21, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001605217.
gno-250807
Topalović Mirjam, Vrtojba, Ulica Zapučke
12, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001831324. gny-250872
Trškan Simon, Cesat Jaka Platiše 3,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000780482.
gnx-250948
Udovič Laura, Hrastje 92, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001916102. gni-250738
Umnik Milena, Partizanska ulica 1/b,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 000772438.
gnh-250739
Urošević Ljiljana, Kremberk 31, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000736365. gnc-250919
Valenčič Suzana, Kettejeva ulica 3,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000319874.
gny-250722
Valjavec Franc, Štefetova ulica 24/b,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 002022547.
gnw-250949
Volčič Matej, Reteče 116, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000529258.
gnn-250958
Zabovnik Samo, Škale 144, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001915534.
gng-250715
Zakšek Teja, Cerutova ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000963695.
gnj-250712
Zaletel Helena, Partizanska cesta
16, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001806276. gny-250747
Zavaloka Sonja, Kolomban 10/e,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000947234. gng-250740
Zemljarič Marija, Stojnci 140, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001003138. gnf-250916
Zupanc Ivan, Gregorčičeva ulica 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001466998.
gnt-250952
Žnidaršič Vinko, Cesta Andreja Bitenca
30, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001612451. gns-250753
Žvokelj Jože, Kidričeva cesta 47,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000793657.
gns-250953

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Berginc Dejan, Koseč 1, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001474049,
izdala UE Tolmin. gnr-250904
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Beznik Sara, Koprivnik v Bohinju 62,
Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3039235, reg. št. 31122, izdala
UE Radovljica. gnm-250859
Boh Hočevar Maja, Štefanova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001944756, reg. št. 72488, izdala UE
Ljubljana. gnw-250924
Brajdič Roman, Veliko Mlačevo 100,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2182688, reg. št. 31243, izdala UE
Grosuplje. gnr-250804
Brezinšek Gnidovec Maja, Velika Loka
62, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002223721, reg. št. 14304, izdala UE
Trebnje. gnu-250701
Budja Mirko, Kuršinci 41, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 002237805, izdala UE Ljutomer.
gnl-250910
Cajnar Stanko, Bratovševa ploščad 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 001795337, reg. št. 45153, izdala UE
Ljubljana. gno-250932
Čad Saša, Nožice, Šeskova ulica 2,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003097005, reg. št. 34758, izdala UE
Domžale. gne-250892
Čepar Jernej, Rodik 50, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001810688, reg.
št. 18845, izdala UE Sežana. gnj-250795
Čik Barbara, Gabrje 75, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002139954, reg. št. 204380, izdala UE
Ljubljana. gnm-250934
Čujež Lizika, Cesta Simona Blatnika
1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001480030, izdala UE Velenje.
gni-250713
Dejanović Milorad, Polanškova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244307, reg. št. 166264, izdala UE
Ljubljana. gnd-250993
Despotović Branko, Ljubljanska cesta
20, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1627564, reg. št. 11644, izdala UE
Cerknica. gnt-251052
Ficko Karel, Hmelina 13, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1574845, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnp-250706
Fijačko Jure, Gerbičeva ulica 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001277188, reg. št. 115765, izdala UE
Maribor. gnk-250936
Filipović Petar, Beblerjev trg 3,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 001611512, reg.
št. 42150, izdala UE Ljubljana. gnh-250939
Furlan Smrdelj Michela, Volharjeva ulica
19, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001006128, reg. št. 11547, izdala UE
Postojna. gnx-250723
Gorjup Duška, Pesnica pri Mariboru 19,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001639275, izdala UE
Pesnica. gng-250965
Gradišar Danijela, Sečovlje 62, Sečovlje
– Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 51280, reg. št. 11148, izdala UE Piran.
gnr-250729
Grilc Klavdija, Podnart 70/a, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1941551, reg. št. 29904, izdala UE
Radovljica. gnc-250744
Hajzeri Skender, Pot na rakovo jelšo 323,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001793285, reg. št. 133345, izdala UE
Ljubljan. gnt-250927
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Hauptman Dušan, Grbinska cesta 66/a,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001719540, reg. št. 3847, izdala UE Litija.
gnd-250918
Helbl Vlado, Partizanska ulica 48, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1205288, reg. št. 6164, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnn-250708
Hočevar Janez, Pri cerkvi – Struge 3,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1546610, reg. št. 13671, izdala UE
Kočevje. gnd-250968
Hribar Darko, Ulica Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000841304, reg. št. 198547, izdala UE
Ljubljana. gns-250928
Ivančič Stojan, Ostrovica 10, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001810787, izdala UE Sežana.
gnz-250796
Jedlovčnik Janja, Ulica Slavka Gruma
80, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001698559, izdala UE Novo
mesto. gnr-250704
Jemec Boštjan, Novo polje, Cesta VII/14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001137483, reg. št. 215907, izdala UE
Ljubljana. gnf-250941
Jerič Vida, Župančičeva ulica 14, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 196731, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnw-250699
Jurkovič Martina, Brezje 5, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001388002, izdala UE Krško.
gnq-250705
Karadžić Darko, Selo pri zagorju 1,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002037432, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnm-251013
Kerčmar Vojko, Gornji Petrovci 93,
Petrovci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002043016, izdala UE Murska Sobota.
gnk-250911
Keršmanc Zala, Ledina 89, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003078371, reg. št. 14662, izdala UE
Sevnica. gnt-250902
Kimovec Marija, Repnje 24/a, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002080971, reg. št. 75100, izdala UE
Ljubljana. gnr-250908
Kogovšek Kaja, Rožna dolina, Cesta
II/41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002140475, reg. št. 273130,
izdala UE Ljubljana. gnr-250929
Kolenc Alojz, Podlubnik 188, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001629191, izdala UE Škofja Loka.
gnq-250955
Končnik Anton, Vrbnje 44, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 3088986, reg. št. 23759, izdala UE
Radovljica. gnu-251051
Kosem Franc, Celovška cesta 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003071726, reg. št. 250889, izdala UE
Ljubljana. gne-250942
Kotnik
Matic,
Sončni
grič
25,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001558549, izdala UE Velenje.
gnz-250946
Krijan Ksenija, Dragonja 45, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 51135, reg. št. 13576, izdala UE Piran.
gns-250728
Kukovec Dunja, Jamnikarjeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 001870371, reg. št. 240744, izdala UE
Ljubljana. gnn-250933
Lampič Sergej, Novi trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001455501, reg. št. 139944, izdala UE
Ljubljana. gnv-250925
Lednik Milena, Gajstova pot 8, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001579272, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnd-250743
Ličina Anis, Na jami 3, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001502802,
reg. št. 245782, izdala UE Ljubljana.
gnx-250923
Marinč Lidija, Dol pri Borovnici 66/a,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2238606, reg. št. 18607, izdala UE
Vrhnika. gnu-250801
Marolt Karolina, Korčetova ulica 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001221567, reg. št. 113428, izdala UE
Maribor. gni-250813
Medved Robert, Cvetkovci 79/a, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001376426, izdala UE Ormož.
gnn-250733
Mladenovič Mojca, Stara Slovenska ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001863829, reg. št. 193679, izdala UE
Ljubljana. gnp-250931
Mullner Ana, Hrušica 196, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001789306, izdala UE Jesenice.
gnl-250710
Nunčič Polonca, Lenardonova ulica 47,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000058981, reg. št. 35536, izdala UE
Celje. gnj-250812
Ocvirk Matjaž, Grajska vas 36, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1399772,
izdala UE Žalec. gnz-250996
Orešek Natalija, Turniška ulica 24, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 106582,
izdala UE Ptuj. gnj-250912
Osovniker Antonija, Kumen 21/a,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000952512, reg. št. 968, izdala UE Ruše.
gnm-250884
Ozmec
Sonja,
Drakšl
26/a, Ormož, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002224948, izdala UE Ormož.
gno-250882
Pajk Julija, Ulica 6. junija 12, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001131607, izdala UE Grosuplje.
gnc-250969
Pal Gregor, Cafova ulica 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001230388, reg. št. 102312, izdala UE
Maribor. gne-250792
Pavičić Elizabeta, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001823727, reg. št. 37765, izdala UE
Ljubljana. gnj-250937
Pavlov Pavel, Temenica 8, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1852508, reg. št. 15943, izdala UE
Grosuplje. gne-250967
Pec Polonca, Loka pri Zidanem mostu
115, Loka pri Zidanem Mostu, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001875877, reg.
št. 5473, izdala UE Sevnica. gny-250901
Peček Roman, Žička cesta 16, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001722941, reg. št. 2024, izdala UE
Slovenske Konjice. gny-250797
Podboršek Ljubica, Cesta Ceneta
Štuparja 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje,

kat. BGH, št. S 000928780, reg. št. 79157,
izdala UE Ljubljana. gnu-250926
Poltrini Bevk Urška, Godovič 100,
Godovič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000532460, izdala UE Idrija. gns-250878
Porenta Frančišek, Pevno 10, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000728330, izdala UE Škofja Loka.
gnp-250956
Povše Franc, Dragomer, Laze 13,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2118881, reg. št. 18103,
izdala UE Vrhnika. gnw-250799
Razpotnik Jože, Log 4, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 001764472, reg. št. 16745, izdala UE
Domžale. gnd-250893
Rek Barbara, Na klancu 5, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1356215, izdala UE Radlje ob Dravi.
gno-250707
Simončič Zdenka, Gorica 25/a, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 14101, izdala UE Krško.
gno-250907
Soldo Zoran, Goriška ulica 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 000497891, reg. št. 63946, izdala UE
Maribor. gnl-250810
Stariha Marjeta, Vodnikova cesta 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000140722, reg. št. 154591, izdala UE
Ljubljana. gni-250938
Stopar Ludvik, Srtenik 1, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000267654, reg. št. 1469, izdala UE
Slovenske Konjice. gnc-250869
Stopar Mihaela, Jurčkova cesta 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002080698, reg. št. 157873, izdala UE
Ljubljana. gnd-250943
Strmec Marija, Sv. Duh 138, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000966295, izdala UE Škofja Loka.
gnl-250885
Strnad Renato, Breg pri Polzeli
17, Polzela, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1, D,G,H, št. S 1757569, izdala
UE Žalec. gnr-251004
Stubelj Tanja, Kromberk, Ulica Toma
Brejca 9, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001483671, izdala UE Nova
Gorica. gnb-250870
Šešek Mojca, Veluščkova ulica 2, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 000032397, izdala UE Izola. gnf-250816
Tkaučič Anton, Mejačeva 7, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 002067838, reg. št. 1307, izdala UE
Vrhnika. gnv-250800
Travnekar Gregor, Cmureška cesta 3,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001402530, izdala UE
Lenart. gnb-250895
Trontelj Alojzij, Gobela 48, Gozd
Martuljek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001595313, reg. št. 33941, izdala UE
Ljubljana. gng-250940
Valentinčič Ivan, Bičje 18, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001398269, izdala UE Grosuplje.
gnq-250805
Valentinčič Sonja, Bičje 18, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003124647, izdala UE Grosuplje.
gnp-250806
Vamberger Željko, Domnova ulica 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002047327, reg. št. 103561, izdala UE
Maribor. gnk-250811

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vavpotič Miha, Na prisatvi 18, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001017992, reg. št. 10717, izdala UE
Laško. gnc-250819
Vidmar Vojislav, Liminjanska cesta 13,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 000100249, izdala UE
Izola. gng-250815
Volčič Matej, Reteče 116, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000074667, izdala UE Škofja Loka.
gnk-250886
Volgyi Dean, Panonsko naselje 5,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SM 000009235, izdala UE
Lendava. gnu-250876
Volovec Jernej, Mihalovec 9, Dobova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002071019, reg. št. 19139, izdala UE
Brežice. gnv-250725
Vovk Gregor, Trdinova cesta 23b,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001748837, reg. št. 39267. gnc-250894
Zemljič Marijan, Janežičeva cesta 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002136296, reg. št. 86843, izdala UE
Ljubljana. gnq-250930
Zerezghi Denis, Ulica Gradnikove brigade
39, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001899090, izdala UE Nova
Gorica. gne-250871
Zorko Klavdija, Bukovec 13, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1203563, izdala UE Slovenka Bistrica.
gnc-250994

Zavarovalne police preklicujejo
Furst Maja, Na rebri 5, Bled, zavarovalno
polico, št. 41401001357, izdala zavarovalnica
Slovenica življenje. gnl-250935
Zevnik
d.o.o.,
Ljubljanska
cesta
21/a, Kranj, zavarovalno polico, št.
AO 00101904425, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica. gnr-251054

Spričevala preklicujejo
Babnik Manja, Miren 217, Miren,
spričevalo pokluicne mature Vrtnarske šole
v Celju – vrtnarski tehnik, izdano leta 2003.
gns-250853
Bek Jana, Zagrebška ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2006. gnd-250818
Cerovski Samuel, Poljanska 9, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za miličnike Ljubljana, izdano leta 1981.
gnq-250905
Grčar Mateja, Bizjakova ulica 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Tineta Rožanca v
Medvodah, izdano leta 1990, izdano na ime
Vavtar Mateja. gnz-250921
Gros Gregor, Sketova ulica 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Moste, izdano leta 1996. gnh-250864
Jarc Klemen, Pod gradom 7, Lukovica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2006. gnl-250960
Jelenc Igor, Podlubnik 162, Škofja Loka,
maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 2001. gny-250897

Koren Marjeta, Korte 102, Izola –
Isola, indeks, izdala Gimnazija Poljane.
gnv-251000
Krajnc Matevž, Ellerjeva 49, Ljubljana,
spričevalo 1 in 2. letnika Srednje ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2002 in 2004.
gnc-251044
Kramberger
Dragica,
Trubarjeva
1, Gornja Radgona, letno spričevalo
Ekonomske šole – smer trgovec, šolsko leto
75/76. gnm-251009
Kramberger Dragica, Trubarjeva 1,
Gornja Radgona, letno spričevalo in
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole – smer trgovec, šolsko leto 77/78.
gnp-251010
Kumar Matic, Križevec 10, Stranice,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
v Celju, izdano leta 2002. gnf-250866
Leban Obid Darja, Postaja 24/a, Most na
Soči, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
družboslovne ekonomske šole Nova Gorica,
izdano leta 1984, izdano na ime Leban
Darja. gns-251003
Maležič Blaž, Novo polje, Cesta XII/7c,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2005. gnp-251006
Merlak Milanka, Bevke 180/b, Log pri
Brezovici, indeks, izdala Srednja upravno
administrativne šola v Ljubljani,, leta 1988,
na ime Remžgar Milanka. gne-250992
Misson Marko, Linhartova cesta 64,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja gradbena
šola Ivana Kavčiča Ljubljana. gnj-250991
Pejčić Bojano, Tanča Gora 140, Črnomelj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kovinarske
šole v Črnomlju. gnl-250985
Prašnikar Vasja, Ul. Ivana Rozmana
7, Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu
SGTŠ v Izoli – smer natakar, izdano leta
1996. gnt-251002
Pristov Roman, Opekarniška 4, Radomlje,
spričevalo 4. letnika Srednje gostinske šole
v Radovljici, izdano leta 2000. gny-251047
Prosen Marija, Valburga 7, Smlednik,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1984, izdano na
ime Jamnik Marija. gnz-250896
Ramšak Jernej, Stanetova 16, Velenje,
spričevalo poklicne mature CDI Univerzum
– turistični tehnik, izdano leta 2004.
gns-251053
Rojc Pavle, Volavlje 32, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje lesne
šole v Ljubljani. gnj-250862
Teodorović Tilen, Brilejeva ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika, izdano
leta 2000, 2001 in 2002. gnc-250944
Trdina Janez, Sorška cesta 36/a, Škofja
Loka, spričevalo 4. letnika Srednje šole
elektrotehnične in kovinarsko predelovalne
industrijer, izdano leta 1990. gno-250986
Trdina Janez, Sorška cesta 36/a, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Srednje šole
elektrotehnične in kovinarsko predelovalne
industrije, izdano leta 1988. gnh-250989
Vedenik Anže, Trg Pohorskega bataljona
5, Kisovec, spričevalo 1. letnika Gimnazije
in ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2004. gnp-250856
Veselko Simon, Ostrog 49, Šentjernej,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Šolskega centra Novo mesto –
smer zidar, izdano leta 2004. gnd-250793
Vujić Radmila, Ig 441, Ig, spričevalo
1. letnika Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani. gnk-250861
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Zgaga Breda, Podbrdo 33/a, Podbrdo,
indeks, št. 13050110036, izdal Biotehniški
izobraževalni
center
v
Ljubljani.
gnh-251014

Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Melavc Jožef s.p., Zg.
Pobrežje 9, Rečica ob Savinji, dovolilnice
za leto 2006 – ruska federacija 643/09, št.
491482, koda H012607, za Ukrajino 804/07,
št. 571551, koda H018370 in 570100, koda
H013762. gnj-250687
Avtoprevozništvo Melavc Jožef s.p., Zg.
Pobrežje 9, Rečica ob Savinji, dovolilnice
za leto 2005 – Bolgarija 100/11, št. 520948,
koda G005919, za Rusko federacijo 643/09,
št. 50617, koda G013970, za Ukrajino
804/07, št. 141896, koda G003896, ter
dovolilnico za Finsko 246/11, št. 912, koda
E007935 – leto 2004. gni-250688
Bambič Nataša, Jakčeva 17, Ljubljana,
vozno karto, št. 871 – 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gnh-250689
Baroš Mirjana, Rašiška 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31980049,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gni-250863
Bašič Elvis, Golniška cesta 64, Kranj,
delovno knjižico. gnj-250987
Briški Petra, Kocjančičeva ulica 27,
Ljubljana-Dobrunje, študentsko izkaznico,
št. 26728, izdala Visoka upravna šola v
Ljubljani. gns-251028
Dobrivojević Nebojša, Janka Vrabiča 30,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 23040627,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnx-250998
Džemal d.o.o., Bratovševa ploščad
5, Ljubljana, štampiljko DŽEMAL d.o.o.
gnb-250720
Fujan Teja, Repnje 3/b, Vodice,
študentsko izkaznico, št. 11020597, izdala
Visoka šola za zdravstvo. gne-250867
Gradbenik d.o.o., Bratovševa ploščad
7, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z
napisom GRADBENIK d.o.o. gnc-250719
Grčar Mateja, Bizjakova ulica 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-250922
Greif Martina, Goriška cesta 3, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 180100003, izdala
FF v Ljubljani. gnw-250999
Gruden Anja, Sokolska ulica 4, Mirna,
študentsko izkaznico, št. 18041031,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnx-250898
Hasanbegovič Šakrija, Tomšičeva 70/c,
Ajdovščina, delovno knjižico. gno-250857
Juričev Ivica s.p., Ul. Mileve Zakrajškove
4, Maribor, izvo d licence, št. 5497 za tovorno
vozilo TAM 190 T 15BK, reg. oznaka MB
M6-566. gnu-251001
Košir Robert, Obrtniška cesta 17,
Grosuplje, ADR certifikat – za prevoz
nevarnih snovi, št. 016728. gnb-250995
Kupljenik Marko, Sp. Gameljne 78,
Ljubljana Šmartno, priglasitveni list,
opravilna št. 3-11-3279/95-3, izdan dne
10. 2. 1995. gnx-250698
Kušar Luka, Pot v dolino 48, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja strojna
šola v Ljubljani. gnb-250770
Lah Franc, Mihalovci 22, Ivanjkovci,
delovno knjižico. gnn-250858
Leban Patricija, Gonjače 1/l, Kojsko,
študentsko izkaznico, št. 04035859, izdala
fakulteta za upravo v Ljubljani. gnb-250945
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Lenarčič Tjaša, Podbrdo 8/b, Podbrdo,
študentsko izkaznico, št. 18040651, izdala
FF v Ljubljani. gng-251015
Lončar Albert, 90876 Lakšarska Nova
299, Slovakia, delovno knjižico, reg. št.
4403, ser. št. 841013, izdala UE Mozirje.
gnq-251005
Lukačević Đuro, Mlaka pri Kočevski reki
6t, Kočevska Reka, delovno knjižica, št.
74411, reg. št. 199/86. gnx-251048
Luzar Tomislav, Volčičeva ulica 55,
Novo mesto, izkaznico vojnega veterana,
št. 0003629. gnw-251049
Maček Maja, Cankarjeva 19, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 21051139, izdala
FDV v Ljubljani. gnl-250860
Malič Luka, Podpeška cesta 340, Notranje
Gorice, dijaško izkaznico, izdala Srednja
strojna šola v Ljubljani. gnc-250769
Mekić Jasna, Vanganel 33/e, Koper – Capodistria, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdal Republiški komite za zdravstvo,št.
132/D-26/87, leta 1987. gnn-251008
Merhan d.o.o., Bratovševa ploščad
5, Ljubljana, štampiljko MERHAN d.o.o.
gnz-250721
Mihelič Nada, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-250997
Muharemović Lilijana, Cerej 30, Koper
– Capodistria, delovno knjižico. gnr-250854
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Muhič Fehima, Šalek 91, Velenje,
delovno knjižico. gnj-251012
Muller Tine, Potrčeva ulica 16, Ljubljana,
vozno karto, št. 1096 – 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gnh-250693
Novak Marko s.p., Mislejeva ulica 3,
Ljubljana, izvod nacionalne licence, št. 738,
izdan 22. 8. 2002 za vozilo z reg. št. LJ
V1-60N. gnh-250714
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta
17, Brestanica, dovolilnice za Ukrajino
– tranzitna z oznako 804/03, št. 574715
in 574981, za Rusijo bilateralna z oznako
643/09, št. 495247, za BIH tretje države z
oznako 070/10, št. 1002396. gno-251011
Pajk Julija, Ulica 6. junija 12, Ivančna
Gorica, študentsko izkaznico, št. 04032428,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gno-251007
Perko Roman, Srednja pot 11, Tržič,
službeno izkaznico, št. 1845, izdana pri
Ministrstvu za obrambo. gnc-250694
Peterlin Erika s.p., Vinogradniška c.
21/a, Metlika, licenco, št. 000231 za vozilo
Mercedes Benz, reg. št. NM F1 – 414.
gns-250978
Rebernik Marija, Erjavčeva 11, Velenje,
9 delnic KRS Velenje, št. 003885, 003886,
003887, 003888, 003889, 003890, 003991,
003892 in 003893. gnd-250868

Sanča Kovač Simona, Poljanski nasip
48, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20990491, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnv-250875
Sever Boris, Ješetova 69, Kranj, potrdilo
o opravljenem tečaju za viličarja, št. 282183.
gni-250988
Stanovšek Klemen, Janeza Puharja 5,
Kranj, delovno knjižico. gnz-251046
Štaher Marija, Fojtova 2, Velenje, 3
delnice KRS Velenje, št. 023457, 023458
in 023459. gng-250865
TRGOŠPED, d.o.o., Vodruž 2, Šentjur,
licenco, št. GE 000362/00184 za vozilo
Iveco z reg. št. CE E8 – 130 Eurostar 190E
42. gnt-250977
Uranič Janez, Pšata 4, Cerklje
na
Gorenjskem,
delovno
knjižico.
gnq-250855
Vogrinec Vesel Nataša, Kočevska reka
12, Kočevska Reka, potrdilo o opravljenem
tečaju za kuharskega pomočnika, izdano
leta 1993. gnv-251050
Vukelič Juraj, Lendavska 23/b, Murska
Sobota, 4 delnice CATV Murska Sobota,
vpisane pod številko 919. gnb-251045
Zaletel Urban, Za Mošenikom 10, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 64050447, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnr-250979
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VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Blago in gradnje
Gradnje
Storitve
Obvestila o projektnem natečaju
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih
storitev (ZJNVETPS)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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Prednaročilo –20% popust
ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
(s komentarjem)
IN
2. knjiga ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
NA VODNEM, ENERGETSKEM,
TRANSPORTNEM PODROČJU
IN PODROČJU POŠTNIH STORITEV
(s komentarjem)

1. knjiga

Avtorji:

Z ALOŽBA

www.uradni-list.si

mag. Margit Čampa • mag. Franci Kodela • Sašo Matas
• Igor Šoltes • Tadej Štular
Javna naročila postajajo področje, kjer se zakonodaja spreminja hitreje, kot to
dopušča čas prilagajanja in oblikovanja ustaljene prakse ravnanj v postopkih naročanja. Ponovno se spreminja sistem pravil, ki usmerja delovanje javnega sektorja pri sklepanju pogodb z zasebnim sektorjem. Tudi tokrat z razlogom, zdaj
kot država članica EU, prenašamo določbe novih direktiv na področju javnega
naročanja v notranji pravni red. Pred nami sta nova zakona, ki bosta vplivala na
spremembo prakse javnega naročanja.

KOM P L E T K N J I G D O DAT N I 2 0 % P O P U S T !

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

y
ZAKONA
–
–
–

O JAVNEM NAROČANJU
1. knjiga: cena
64 EUR – 15.366 SIT
2. knjiga: cena
54 EUR – 12.855 SIT
Komplet obeh knjig:
94 EUR – 22.636 SIT

Število izvodov
Število izvodov
Število kompletov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig

E-mail

Po prejemu naročilnice bomo poslali predračun za naročene knjige. Po plačilu predračuna vam bomo poslali naročene knjige in račun.
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Repub
like  Slovenije d.o.o. – direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list  Republike Slovenije d.o.o. •
Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

