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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-7819/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Podlesnik Mateja – splošni
del, Ivan Dovnik – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, ivan.dovnik@elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Podlesnik Mateja – splošni del,
tel. +386/2/220-01-28, Ivan Dovnik – tehnični del, tel. +386/2/220-01-45, informacije se
dobijo vsak delovni dan med 7.30 in 9.30,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: merilna oprema na področju meritev električne energije.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.34.00-5.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: merilna oprema na področju meritev električne energije.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
293,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 20. 3. 2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 430-49/2006-15
Ob-8022/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
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01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Vojkova ulica 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 43/2006-odp za
nakup priznanj MORS in ostale kovinske
galanterije.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.42.11.60-3, glavni predmet,
dopolnilni besednjak: E170-5 E171-2
E172-9; glavni besednjak, dodatni predmeti: 36.21.00.00 -6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
kovinska galanterija v okvirnem obsegu
180 mio SIT za okvirno 18 mesecev: medalje, priznanja, plakete, nadomestni trakci za
priznanja, znaki, oznake, obeski, kravatne
igle, spominski kovanci, značke, ploščice z
verižico, idr.
Javno naročilo bo razdeljeno v predvidoma 3 sklope, in sicer:
1. sklop – artikli z nanosom žganega
emajla: razna priznanja z nadomestnimi
znaki, oznake in drugo (častni znak, redi in
medalje gen. Maistra in Slovenske vojske,
za hrabrost, ranjence, v službi miru, spominski znaki, plakete, kokarde, nadomestne
oznake za odlikovanja za pripadnike SV, priznanja za dolgoletno službo, nož MO, mala
in velika sablja MO idr.,
2. sklop – artikli s prevlečenim prozornim
poliesterskim emajlom: spominski znaki,
značke, spominski kovanci, obeski idr. in
3. sklop – artikli razne kovinske galanterije: obeski, spominski kovanci, znaki, značke, kravatne igle, identifikacijske ploščice,
grb RS idr.
Skupaj vsi trije sklopi: okvirno 300 različnih artiklov in okvirno skupaj 150.000 kosov
v okvirnem obsegu od 1 do 10.000 kosov po
posameznem artiklu. Blago se bo naročalo
z naročilnimi listi.
Dobava blaga bo v centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, 1000 LjubljanaŠentvid ali kak drug kraj v Republiki Sloveniji, ki bo naveden na naročilnem listu.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 30. 3. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-49/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 118/06
Ob-8310/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup dializnega materiala.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: predvidena izvedba javnega naročila znaša za
eno leto 635,000.000 SIT brez DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 116/06
Ob-8311/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnova glavne razdelilne plošče – glavna transformatorska
postaja.
II.2) Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV
(če so znani): med – 258,300.000 SIT brez
DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 117/06
Ob-8312/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: adaptacija intenzivnega
oddelka in novogradnja bolnišničnega
dvigala.
II.2) Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana-ortopedska klinika.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: adaptacija
intenzivnega oddelka in novogradnja bolnišničnega dvigala.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med – 216,600.000 SIT brez DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-8364/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(e): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Jasminka Tršinar, tel.
01/478-18-62, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-18-78.
Internetni naslov naročnika: www.mju.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: da.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava goriv za potrebe upravnih
organov Republike Slovenije.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine in vrednosti blaga ali storitev:
Predmet javnega naročila so naslednje
vrste naftnih derivatov:
– 95 – oktanski neosvinčeni motorni
bencin (NMB-95),
– 98 – oktanski neosvinčeni motorni
bencin (NMB-98),
– plinsko olje (D-2),
– ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
– mazut,
– kerozin JET A1,
– kerozin BE100LL,
– plin (propan in butan).
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Neosvinčeni motorni bencin 95
(NMB-95), neosvinčeni motorni bencin 98
(NMB-98) in plinsko olje (D-2).
1) Kratek opis: neosvinčeni motorni bencin 95 (NMB-95), neosvinčeni motorni bencin 98 (NMB-98) in plinsko olje (D-2).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 23.00.00.00-7, dodatni predmet(-i):
23.11.12.00-0, 23.12.10.00-1.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
april 2006.
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Trajanje v mesecih: 12 od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Ekstra lahko kurilno olje
(KOEL).
1) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(KOEL).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 23.00.00.00-7, dodatni predmet(-i):
23.12.20.00-8.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
april 2006.
Trajanje v mesecih: 12 od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Mazut.
1) Kratek opis: mazut.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 23.00.00.00-7, dodatni predmet(-i):
23.12.20.00-8.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
april 2006.
Trajanje v mesecih: 12 od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Kerozin JET A1 in Kerozin BE
100LL.
1) Kratek opis: kerozin JET A1 in kerozin
BE 100LL.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 23.00.00.00-7, dodatni predmet(-i):
23.11.11.00-9.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
april 2006.
Trajanje v mesecih: 12 od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Plin (propan in butan).
1) Kratek opis: plin (propan in butan).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 23.00.00.00-7, dodatni predmet(-i):
23.21.00.00-2.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
april 2006.
Trajanje v mesecih: 12 od oddaje naročila.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.00.00.00-7.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: april 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, www.gov.si/durs/.
Okoljska zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
www.gov.si/mop/.

Zaščita delovnih mest in delovni pogoji: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve,
www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 3. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-8633/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3511-5/2006 nabava opreme za Onkološki inštitut Ljubljana.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
dobava in montaža splošne in pisarniške opreme, serijske splošne opreme,
splošne medicinske opreme ter specialne medicinske opreme za objekta D in
E za dokončanje gradnje in opremljanja
objektov D in E Onkološkega inštituta v
Ljubljani 1. faza z nakupom na finančni
leasing za obdobje sedem let.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 20. 3. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2006.
Ministrstvo za zdravje

Gradnje
Ob-8479/06
Popravek
V predhodnem razpisu za izgradnjo športnega objekta objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006, stran 1954,
Ob-7585/06 se popravi naslednja točka:
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 410,000.000 in 440,000.000 SIT.
Občina Rače-Fram
Ob-8143/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, SI-3000 Celje, Slovenija, v roke:
Milka Leskošek, tel. +386/3/426-57-00, epošta:
mila.leskosek@javne-naprave.si,
faks +386/3/426-56-82.
Internetni
naslov
naročnika:
www.celje.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri:
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Javne naprave d.o.o., Teharska 49, SI-3000
Celje, Slovenija, v roke: Milka Leskošek, tel. +386/3/425-64-00, e-pošta:
mila.leskosek@javne-naprave.si,
faks
+386/3/425-64-12,
internetni
naslov:
www.javne-naprave.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
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– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1 Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje – faza II – mehansko biološka
obdelava odpadkov Celje.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Celje,
Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obseg gradnje:
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
1. prilagoditev obstoječe PGD dokumentacije na ponujeno rešitev in izdelavo projektne dokumentacije (PZI,
PID);
2. dopolnitev gradbenega dovoljenja;
3. izgradnjo objekta z ustrezno tehnologijo in nabavo tehnološke opreme za mehansko biološko obdelavo ostanka odpadkov, zmogljivosti
61.500 t/leto;
4. izvedbo poskusnega obratovanja
in
5. pridobitev uporabnega dovoljenja.
Če so znani, ocenjeni stroški gradnje
brez DDV: 2.230,000.000 SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.21.00-0, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 74.23.20.00-4.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: predvideni datum
zaključka gradnje 31. 8. 2008.
II.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila situacij je
60 dni po prejemu potrdila o plačilu pri
naročniku.
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 se sofinancira iz sredstev EU Kohezijskega sklada; projekt št.
CCI 2005/SI/16/C/PE/001.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.si/
mf/slov/index.htm.
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.si/
mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2006.
Mestna občina Celje
Ob-8507/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektron-

ska pošta: oto.rubinic@ddc.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Rade Zeljkovič, univ. dipl.
inž. grad., AC Projekt 1 SV Slovenija, Ulica Talcev 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-32-18, faks 02/234-32-25, elektronska pošta: Rade.Zeljkovic@ddc.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AC Beltinci–Lendava od km
0+000 do km 17+400.
II.2) Kraj izvedbe: Beltinci–Lendava.
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.10-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: na podlagi
projekta faze PGD so za izgradnjo odseka AC Beltinci–Lendava od km 0+000 do
km 17+400 predvidena naslednja dela:
odsek AC Lenart–Beltinci, trasa AC od
km 0+000 do km 17+400 z vsemi priključki, komunalnimi vodi, premostitveni
objekti, deviacijami, vodnogospodarskimi ureditvami hidromelioracijami, rampami, opremo AC, protihrupno zaščito in
cestninsko postajo.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka: 30. 4. 2006.
II.7) Datum zaključka: november 2008.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
dela se bodo financirala iz javnih sredstev
Republike Slovenije, finančnega kredita /obveznice/ in predvidoma tudi iz kohezijskih
sredstev.
II.9) Drugi podatki: predvideni rok izgradnje je september 2006 – november 2008.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000007.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; kohezijska sredstva.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 17/06
Ob-8508/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, kontaktna oseba: dr.
Alojz Križman, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/250-82-70,
faks +386/2/250-82-73, elektronska pošta:
alojz.krizman@uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ZIM zasnove in vodenje
investicij d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž
Bertoncelj, udia, Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/220-15-82,
faks +386/2/251-05-73, elektronska pošta:
matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Športno turistični center
– osrednji prireditveni prostor.
II.2) Kraj izvedbe: Maribor – Ljudski vrt.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: temeljenje,
betonska in jeklena konstrukcija strehe
in tribun.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
1.885,833.333,35 SIT.
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II.6) Predvideni datum začetka gradnje:
postopka 19. 5. 2006, začetka gradnje
15. 7. 2006.
II.7) Predvideni datum zaključka: 31. 12.
2007.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
financiranje sukcesivno v letih 2006, 2007
in 2008.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2006.
Mestna občina Maribor

Javni razpisi
Blago
Ob-7826/06
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje, je dne 27. februarja
2006, na podlagi 76. in 77. člena ZJN-1UPB1 sprejel odločitev o zavrnitvi vseh prispelih na javni razpis za oddajo javnega
naročila za blago po odprtem postopku: nakup sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 110 z dne 9. 12. 2005,
Ob-33859/05. Naročnik je ponudbe zavrnil
iz razloga, ker so bile vse prejete ponudbe
nepravilne. Naročnik bo začel nov postopek
javnega razpisa.
Zdravstveni dom Trebnje
Ob-8171/06
Zavrnitev vseh prijav
Naročnik Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, je zavrnil
vse prijave za dobavo sredstev za dezinfek
cijo iz javnega razpisa za oddajo naročila
po omejenem postopku (drugi odstavek 19.
člena ZJN-1), objavljenega v Ur. l. RS, št. 85
z dne 23. 9. 2005, Ob-25346/05, iz razloga
nepravilnosti vseh prijav. Naročnik bo predmetno naročilo oddal po prvi točki tretjega
odstavka 20. člena ZJN-1.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 126/06

Ob-8477/06
Podaljšanje rokov
V javnem naročilu za nakup šivalnega
materiala in staplerjev (spenjalnikov) št. objave v:
– Glasilo EU 2006/S 19-020835 z dne
28. 1. 2006 in
– Ur. l. RS, št. 9, z dne 27. 1. 2006,
Ob-1277/06, se spremenijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 4. 2006 do 10.
ure.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2006
ob 11. uri; Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, Komercialni sektor, sejna
soba II. nadstropje.
VI.4) Dodatne informacije:
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen vsak delovni dan na naslovu pod
točko I.3 te objave.
Zahtevana veljavnost dokumentov iz
obrazca 01 in bančne garancije za resnost ponudbe se veže na novi rok odpiranja ponudb t.j. 21. 4. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 606/2006

Ob-8011/06
Popravek
V javnem razpisu – blago – dobava računskih trakov, objavljenem v Ur. l. RS, št.
23 z dne 3. 3. 2006, Ob-5953/06, se spremeni:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 9. uri; DARS d.d., Dunajska 7, 1000
Ljubljana, sejna soba št. 319.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 591/2005

Ob-8012/06
Popravek
V javnem razpisu – blago – dobava pisarniškega materiala, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 19-20 z dne 24. 2. 2006, Ob-4704/06,
se spremeni:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2006
ob 9. uri; DARS d.d., Dunajska 7, 1000
Ljubljana, sejna soba št. 319.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 2/06-5

Ob-8023/06
Popravek
V javnem razpisu za dobavo materiala
za endoskopsko kirurgijo in zdravstvenega šivalnega materiala, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006,
Ob-5906/06, se popravijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: se
datum »4. 4. 2006« nadomesti z datumom
»6. 4. 2006«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: se datum »5. 4. 2006«
in številka »40« dni od odposlanja obvestila
nadomesti z datumom »7. 4. 2006« in številko »42« dni od odposlanja obvestila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: se datum
»5. 4. 2006« nadomesti z datumom »7. 4.
2006«.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-7803/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kovod Postojna, d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Fabčič, Jeršice 3, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/726-45-51, faks 05/726-22-11,
elektronska pošta: kovodpostojna@siol.net,
internetni naslov: www.kovodpostojna.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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vodovodnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dobava na območje občin
Pivka in Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vodovodni material v skupni vrednosti ca. 95 mio
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o poslovnem sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ni vpisan v kazensko evidenco,
– pisna izjava ponudnika, da zaradi dejanja kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen,
– pisna izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih podatkov,
– pisna izjava ponudnika o plačilnih pogojih in o zagotavljanju dostave blaga.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in 2 ali Podatki o izkaza poslovnega izida in Podatki iz bilance stanja,
– garancija za resnost ponudbe,
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena (80%),
2. plačilni rok (10%),
3. finančna usposobljenost (5%),
4. rok dobave (5%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 89/1-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik mora
zahtevati razpisno dokumentacijo in dokazati plačilo na TRR: 10100-0029219402.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2006
ob 12. uri; Jeršice 3, Postojna.

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: 14. 3. 2006.
Kovod Postojna, d.o.o.
Ob-7824/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Mare Arsovič, Kolodvorska ul. 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-223,
faks 01/29-14-806, elektronska pošta:
mare.arsovic@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Geršak, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/29-14-541, faks 01/29-14-833, elektronska pošta: bojan.gersak@slo-zeleznice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding
Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Geršak, Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-541,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: bojan.gersak@slo-zeleznice.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 15/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A: PC, prenosnik in monitor
po specifikaciji in standardih navedenih
v razpisni dokumentaciji,
– sklop B: tiskalniki po specifikaciji
in standardih navedenih v razpisni dokumentaciji,
– sklop C: strežnik s programsko
opremo po standardih navedenih v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Uprava HSŽ, Kolodvorska
11, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A: 60 kosov PC, 9 kosov prenosnik in 70 kosov monitor po specifikaciji
navedeni v razpisni dokumentaciji,
– sklop B: 17 kosov tiskalnikov po specifikaciji navedeni v razpisni dokumentaciji,
– sklop C: 1 kos strežnik s programsko
opremo po standardih navedenih v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v vrednosti
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 120 dni po izvršeni dobavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
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3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki
je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005,
– razpisni obrazec 1 »Podatki o ponudniku«,
– razpisni obrazec 2 »Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije«,
– razpisni obrazec 3 »Ponudba«,
– razpisni obrazec 4 »Garancija za resnost ponudbe«,
– razpisni obrazec 5 »Vzorec pogodbe«,
– razpisni obrazec 6 »Obrazec predračuna«,
– lastna izjava, da je ponudnik dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Za sklop A, B morajo ponujeni sistemi
biti na HCL listi za operacijski sistem Windows XP.
2. S strani proizvajalca ponujene opreme
pooblaščene in certificirane servise na vsaj
štirih lokacijah po Sloveniji.
3. 3 leta garancije proizvajalca ponujene
opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 4. 2006. Pred
odkupom možen ogled razpisne dokumentacije pri kontaktni osebi na Upravi, soba
620, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR: 02923 – 0019346887 pri NLB
d.d. Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 24. 8. 2006 in/ali 120 dni od
datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 12. uri; HSŽ, Kolodvorska 11, Ljubljana,
soba 606, Center za nabavo.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-7830/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Renata Miklavčič, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-545,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: renata.miklavcic@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava rezervnih delov železniških vozil
DMV 813.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: PP CD
Maribor, Kurilniška 8, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za posamezne pozicije.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rezervni deli 813: 386 pozicij/6.111 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 28. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 14,700.000 SIT z veljavnostjo do 28. 3. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
– naziv proizvajalca blaga.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 98 točk,
2. garancija – 1 točka,
3. plačilni pogoji – 0,5 točke,
4. rok dobave – 0,5 točke.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena: 4.800 SIT + 1.200 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 02923-0019346887 pri NLB d.d.,
Ljubljana, tuji ponudniki pa 25 EUR na devizni račun NLB d.d., Trg republike 2, 1520
Ljubljana, SI56029230019346887, SWIFT:
LJBASI2X. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem
dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je
potrebno priložiti registracijo podjetja in ime
kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 5. 2006 do 13. ure
v tajništvo Centra za nabavo, Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 2006
ob 11. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 3. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-7985/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Škofja Loka – Mesto, kontaktna oseba: Katarina Peternelj, Šolska
ulica 1, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/506-00-11, faks 04/512-50-48, elektronska
pošta: info@o-sl-mesto.kr.edus.si, internetni
naslov: http://www.o-sl-mesto.kr.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2006.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje:
l. skupina: kruh in pekovski izdelki,
ll. skupina: pecivo,
lll. skupina: meso,
lV. skupina: perutninsko meso in izdelki,
V. skupina: mesni izdelki,
VI. skupina: mleko,
VII. skupina: mlečni izdelki,
VIII. skupina: sveža zelenjava, sadje in
suho sadje,
IX. skupina: konzervirana zelenjava,
sadje in ribe,
X. skupina: sveže in zmrznjene ribe,
XI. skupina: jajca,
Xll. skupina: sadni sokovi in sirupi,
XIII. skupina: jušne zakuhe in testenine,
XIV. skupina: čaji,
XV. skupina: zmrznjen program zelenjava,
XVI. skupina: zmrznjeni izdelki,
XVII. skupina: ostalo prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Škofja Loka
– Mesto, Šolska ulica 1, 4220 Škofja Loka.
II.1.9) Razdelitev na skupine: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
l. skupina: kruh in pekovski izdelki,
ll. skupina: pecivo,
lll. skupina: meso
lV. skupina: perutninsko meso in izdelki,
V. skupina: mesni izdelki,
VI. skupina: mleko,
VII. skupina: mlečni izdelki,
VIII. skupina: sveža zelenjava, sadje in
suho sadje,
IX. skupina: konzervirana zelenjava,
sadje in ribe,
X. skupina: sveže in zmrznjene ribe,
XI. skupina: jajca,
XII. skupina: sadni sokovi in sirupi,
XIII. skupina: jušne zakuhe in testenine,
XIV. skupina: čaji,
XV. skupina: zmrznjen program zelenjava,
XVI. skupina: zmrznjeni izdelki,
XVII. skupina: ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in konec 31. 8.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe in hkrati
za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis iz registra, ki ni starejši od 30
dni,
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– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
– da ni bil ali, da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce,
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga,
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika,
– da bo ponudil vsaj 75% blaga iz posamezne skupine,
– da bo odzivni čas največ 48 ur (glej
predračun pod opombe dostava pri vsaki
skupini),
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 60 točk,
2. celovitost ponudbe – 20 točk,
3. dodatne ugodnosti – 10 točk,
4. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 5 točk,
5. reference – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 24. 4. 2006.
Cena: 12.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št.: 01322-6030682758 pri
UJP s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 6. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo v petek, 5. 5. 2006 ob 7.30;
Osnovna šola Škofja Loka – Mesto, Šolska
ulica 1, 4220 Škofja Loka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
Osnovna šola Škofja Loka – Mesto
Ob-7992/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Boris Čerle, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-336,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: Nabava@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– plošča vezana vodoodporna bukev
dim 4x1200x2200 mm,
– plošča vezana vodoodporna bukev
dim 5x1200x2200 mm,
– plošča vezana vodoodporna bukev
dim 6x1200x2200 mm,
– plošča vezana vodoodporna bukev
dim 8x1200x2200 mm,
– plošča vezana vodoodporna bukev
dim 10x1200x2200 mm,
– plošča vezana vodoodporna bukev
dim 12x1200x2200 mm,
– plošča vezana vodoodporna bukev
T-FIX dim 15x1220x2500 mm,
– plošča vezana vodoodporna bukev
T-FIX dim 15x1280x2200 mm,
– plošča vezana vodoodporna bukev
T-FIX dim15x1500x2500 mm,
– plošča vezana vodoodporna bukev
T-FIX dim 18x1500x2200 mm,
– plošča vezana vodoodporna bukev
T-FIX dim 20x1500x2500 mm,
– plošča vezana vodoodporna bukev
T-FIX dim 25x750x2200 mm,
– plošča vezana vodoodporna bukev
T-FIX dim 25x1050x2200 mm,
– plošča
panel
bukev
dim
18x1250x2500 mm,
– plošča
panel
bukev
dim
20x1250x2500 mm,
– plošča
panel
bukev
dim
22x1250x2500 mm,
– plošča
panel
bukev
dim
25x1250x2500 mm,
– plošča melanit (ultrapas) beli dim
0,9x1300x2750 mm,
– plošča melanit (ultrapas) rjavi dim
0,9x1300x2750 mm,
– plošča melamin slonovakost/rjava
dim 3x1300x3050 mm,
– plošča melamin bež/zelena dim
3x1300x3050 mm,
– plošča melamin slonova kost dim
1,5x1300x3050 mm,
– plošča
lesonit
navadni
dim
4x1300x2600 mm,
– plošča
lesonit
beli
dim
4x1300x2600 mm,
– plošča lesomin rjavi(brest) dim
4x1300x2600 mm,
– plošča
melapan
sivi
dim
4x1300x2600 mm.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Kraj dobave: različne lokacije (centralne
delavnice in delovišča).
II.1.9) Razdelitev po pozicijah: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: eno pozicijo, več pozicij, vse pozicije.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. plošča vezana vodoodporna bukev
dim 4x1200x2200 mm – 39 m2,
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2. plošča vezana vodoodporna bukev
dim 5x1200x2200 mm – 157 m2,
3. plošča vezana vodoodporna bukev
dim 6x1200x2200 mm – 47 m2,
4. plošča vezana vodoodporna bukev
dim 8x1200x2200 mm – 83 m2,
5. plošča vezana vodoodporna bukev
dim 10x1200x2200 mm – 87 m2,
6. plošča vezana vodoodporna bukev
dim 12x1200x2200 mm – 13 m2,
7. plošča vezana vodoodporna bukev TFIX dim 15x1220x2500 mm – 120 m2,
8. plošča vezana vodoodporna bukev TFIX dim 15x1280x2200 mm – 269 m2,
9. plošča vezana vodoodporna bukev TFIX dim 15x1500x2500 mm – 595 m2,
10. plošča vezana vodoodporna bukev
T-FIX dim 18x1500x2200 mm – 198 m2,
11. plošča vezana vodoodporna bukev TFIX dim 20x1500x2500 mm – 225 m2,
12. plošča vezana vodoodporna bukev
T-FIX dim 25x750x2200 mm – 48 m2,
13. plošča vezana vodoodporna bukev
T-FIX dim 25x1050x2200 mm – 87 m2,
14. plošča
panel
bukev
dim
18x1250x2500 mm – 175 m2,
15. plošča
panel
bukev
dim
20x1250x2500 mm – 65 m2,
16. plošča
panel
bukev
dim
22x1250x2500 mm – 67 m2,
17. plošča
panel
bukev
dim
25x1250x2500 mm – 12 m2,
18. plošča Melanit (ultrapas) beli dim
0,9x1300x2750 mm – 614 m2,
19. plošča Melanit (ultrapas) rjavi dim
0,9x1300x2750 mm – 715 m2,
20. plošča Melamin slonovakost/rjava
dim 3x1300x3050 mm – 190 m2,
21. plošča Melamin bež/zelena dim
3x1300x3050 mm – 70 m2,
22. plošča Melamin slonova kost dim
1,5x1300x3050 mm – 35 m2,
23. plošča Lesonit navadna dim
4x1300x2600 mm – 81 m2,
24. plošča
Lesonit
beli
dim
4x1300x2600 mm – 135 m2,
25. plošča Lesomin rjavi (brest) dim
4x1300x2600 mm – 208 m2,
26. plošča
Melapan
sivi
dim
4x1300x2600 mm – 87 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 10% vrednosti pogodbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki

ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena: 5.000 SIT + 1.000 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun
št.
02923-0019346887
pri NLB. d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 25 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 do 13. ure
v tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska
ul. 11, Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2006
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-8009/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bohinj, kontaktna oseba: Ciril Strgar, Triglavska cesta 35,
4264 Bohinjska Bistrica, Slovenija, tel.
04/577-01-50, faks 04/577-01-55, elektronska pošta: ro.vodovod@bohinj.si, internetni
naslov: http://obcina.bohinj.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Prvi sklop: dobava in servisiranje tovornega vozila s pregrajenim prekucnikom do 3500 kg skupne mase.
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Drugi sklop: dobava in servisiranje
terenskega vozila 4x4 s kesonom in trdo
streho prtljažnega prostora.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Bohinj, Triglavska
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis:
Prvi sklop: dobava in servisiranje tovornega vozila s pregrajenim prekucnikom do
3500 kg skupne mase.
3) Obseg ali količina: 1 vozilo.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis:
Drugi sklop: dobava in servisiranje terenskega vozila 4x4 s kesonom in trdo streho
prtljažnega prostora.
3) Obseg ali količina: 1 vozilo.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Prvi sklop: dobava in servisiranje tovornega vozila s pregrajenim prekucnikom do
3500 kg skupne mase.
Drugi sklop: dobava in servisiranje terenskega vozila 4x4 s kesonom in trdo streho
prtljažnega prostora.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z 42. členom Zakona o javnih
naročilih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 4. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR –
01204-0100008048.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 4. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2006,
Bohinjska Bistrica.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
Občina Bohinj
Ob-8010/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kobilarna Lipica, kontaktna oseba: Damjan Grmek, Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/739-16-93, faks 05/734-63-70, elektronska pošta: minka.dolic@lipica.org, internetni
naslov: www.lipica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/06 – sukcesivna dobava
živil in drugega potrošnega blaga.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil in drugega potrošnega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kobilarna Lipica, Lipica
5, 6210 Sežana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno v tajništvu Kobilarne Lipica od 8. do 15. ure ali
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije. Razpisno
dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun 01100-6030234147 pri UJP Koper s
pripisom: razpisna dokumentacija – sukcesivna dobava živil.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 5. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred začetkom javnega
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odpiranja ponudb naročniku izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani odgovorne osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 5. 2006
ob 11. uri, Hotel Maestoso, Kobilarna Lipica,
Lipica 5, 6210 Sežana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
Kobilarna Lipica
Ob-8141/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Miroslav
Birk, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-18-520, faks 01/24-18-645,
elektronska pošta: miroslav.birk@uni-lj.si,
internetni naslov: http://www.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
službeni avto – osebni avto za potrebe
rektorata univerze višjega srednjega razreda. Limuzina. Kovinska barva. Bencinski motor. Prostornina od 3.000 do
3.200 cm3. Moč (kW/KM) 170-190/230-260,
ABS, elektronska porazdelitev zavorne
moči, nadzor zdrsa pogonskih koles. Možnost nastavitve podvozja. Pogon na vsa
štiri kolesa, avtomatski menjalnik. Električni pomiki stekel spredaj in zadaj. Varnostne blazine, stranske tudi zadaj. Dolžina do 5000 mm. Hitrost ca. 250 km/h.
Satelitska navigacija. Avtomatska klima.
Tempomat. Parkirni sistem spredaj, zadaj. Ksenon žarometi. Usnjeni ogrevani
prednji in zadnji sedeži.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: eno
vozilo. Službeni avto – osebni avto za potrebe rektorata univerze višjega srednjega razreda. Limuzina. Kovinska barva. Bencinski
motor. Prostornina od 3.000 do 3.200 cm3.
Moč (kW/KM) 170-190/230-260, ABS, elektronska porazdelitev zavorne moči, nadzor
zdrsa pogonskih koles. Možnost nastavitve
podvozja. Pogon na vsa štiri kolesa, avtomatski menjalnik. Električni pomiki stekel
spredaj in zadaj. Varnostne blazine, stranske tudi zadaj. Dolžina do 5000 mm. Hitrost
ca. 250 km/h. Satelitska navigacija. Avtomatska klima. Tempomat. Parkirni sistem
spredaj, zadaj. Ksenon žarometi. Usnjeni
ogrevani prednji in zadnji sedeži.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 30. 6. 2006.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,200.000 SIT z veljavnostjo do 30. 6.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti
za izvedbo javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava;
5. ponudnik naj izkaže najmanj eno dobro opravljeno istovrstno dobavo – v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe v vrednosti
ponudbe;
6. dobavitelj mora naročniku oziroma
uporabniku hkrati ob predaji vozila predati tudi navodilo za uporabo ter vzdrževanje vozila in z datumom prevzema potrjeno
garancijsko dokumentacijo. Vsi dokumenti
morajo biti v slovenskem jeziku. Dobavljeno vozilo mora biti novo, letnik proizvodnje
2006, zadnji model, tehnično brezhibno in
homologirano;
7. dobavitelj mora naročniku oziroma
uporabniku zagotoviti najmanj naslednje
garancijski roke, ki začnejo teči z dnem zapisniškega prevzema vozila: splošni garancijski rok najmanj 24 mesecev, najmanj 6 let
za protikorozijsko zaščito pločevine;
8. ponudnik mora:
– zagotavljati servisiranje vozila v lastni
servisni mreži v času garancije in tudi po
njenem poteku,
– zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let,
– nuditi brezplačno pomoč na cesti za
dobavljeno vozilo v času garancije (24 ur
dnevno, 365 dni na leto),
– nuditi pomoč na cesti za dobavljeno
vozilo tudi izven garancije,
– v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če je
le-to daljše od treh delovnih dni, je ponudnik
dolžan zagotoviti brezplačno nadomestno
vozilo – enakovredno vozilo oziroma vozilo
istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del,
– zagotoviti zamenjavo vozila za novo
enakovredno vozilo brez kakršnegakoli odškodninskega zahtevka do naročnika v primeru, da sam ali njegov pooblaščen servis
ob okvari v splošnem garancijskem roku na-
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pake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45
dni od dneva prevzema vozila v popravilo;
9. za ponudbo, na katero se ponudnik
prijavlja, mora predložiti ustrezne prospekte, kataloge, fotografije in tehnične podatke
za vozilo;
10. ponudnik mora dokazati, da vozilo
dosega ustrezno število zahtevanih zvezdic
za varnost vozila po Euro NCAP crash testih
– dokazilo o rezultatih crash testov;
11. ponudnik mora dokazati, da je uradni
prodajalec vozil, ki jih ponuja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge evidence, fizične osebe:
fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS; kopija veljavnega obrtnega dovoljenja;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS in Carinske uprave RS,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe;
4. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. seznam opravljenih dobav oziroma del
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstne storitve in dobave), z
zneski, datumi in nazivi končnih naročnikov
z dokazili v obliki potrdila – izjave;
6. dokazilo v obliki potrdila – izjave;
7. dokazilo v obliki potrdila – izjave;
8. dokazilo v obliki potrdila – izjave;
9. predložitev ustrezne prospekte, kataloge, fotografije in tehnične podatke za
vozilo;
10. uradno oziroma ustrezno dokazilo o
rezultatih crash testov, ki mora biti izdano
s strani Avto-moto zveze Slovenije ali izpis
iz (uradne) internetne strani Euro NCAP za
vozila po ponujenih sklopih;
11. ponudnik mora potrditi obrazec in
predložiti izjavo (potrdilo) proizvajalca ali
generalnega uvoznika (principala), s katerim dokazuje, da je uradni prodajalec vozil,
ki jih ponuja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. servisna mreža – lastni in pooblaščeni
servisi ponudnika – do 20 točk,
3. varnost – do 9 točk,
4. dobavni rok – do 6 točk,
5. splošna garancijska doba brez omejitve kilometrov – do 4 točke.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 28. 4. 2006.
Cena: 5.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št.: 01100-6030707119 pri
UJP s pripisom za namen: razpisna dokumentacija za avto.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 5. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo v petek, dne 5. 5. 2006 ob 12.
uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Univerza v Ljubljani
Št. 430-74/2006/2
Ob-8148/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka
(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri:
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri:
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič,
tel. ++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov:
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja
(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za nabavo in montažo
pohištvene in druge notranje opreme za PP
Ljutomer, št. 430-74/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: blago; nakup.
Glavni kraj dobave: PP Ljutomer, Postružnikova ulica 5, Ljutomer.
Šifra NUTS: SI001.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pohištvene in druge
notranje opreme ter preselitev in montaža obstoječe opreme znotraj objekta
in njegovega funkcionalnega zemljišča.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki je
predmet javnega razpisa, je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00.
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: opis in
količina opreme, ki je predmet javnega razpisa, je naveden v razpisni dokumentaciji.
Če je znana, ocenjena vrednost brez
DDV: 66,666.667 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
40 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 garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo,
– potrdilo o nekaznovanju,
– obrtno dovoljenje (če je potrebno).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– poročilo pooblaščenega revizorja (ponudnik ga mora predložiti le v primeru, da
njegova skupna ponudbena vrednost z
vključenim DDV presega 50,000.000 SIT).
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih,
– certifikat o skladnosti za elemente iz
točke 6 (stoli).
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-74/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije (razen za DPS) ali
opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 5. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43007406, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 5. 2006 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
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ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks ++386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jr@mnz.si, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-8160/06
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: mateja.kocman@zd-lj.si, internetni naslov:
www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-4/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
toaletna papirna konfekcija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lokacije naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost: 13,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006, konec 31. 5.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjavo banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe (brez DDV).

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
60-dnevni plačilni rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o nekaznovanju,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse kot izhaja iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– izjava o dobavnem času,
– izjava o plačilnih sposobnostih,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjava o pridobitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– vzorci,
– izjava o referencah in kakovosti opravljenih del, vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00, sklic 06803104.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 10. uri; Zdravstveni dom Ljubljana – uprava, II. nadstropje, sejna soba (soba št. 26),
Metelkova 9, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-8168/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV Brigita Majdič, 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.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 015/2006-1L-ODP/S.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pogarancijsko vzdrževanje strežnikov
Alpha arhitekture.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: pogarancijsko vzdrževanje strežnikov Alpha arhitekture.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 015/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpi
si na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
015/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 015/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-015/2006-1LODP/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago
za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št.
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25,
št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (RTV 015/2006-1L-ODP/S) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2006 ob 10.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski in angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 12. uri; sejna soba službe za komercialne zadeve in javna naročila RTV Slovenija,
Čufarjeva ulica, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-8170/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV Brigita Majdič, 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.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 017/2006-1L-ODP/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pogarancijsko vzdrževanje standardne
računalniške strojne opreme za ljubljansko, mariborsko in koprsko območje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ljubljansko, mariborsko
in koprsko območje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: enoletno pogarancijsko vzdrževanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 30 dni po prejemu
mesečnega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 017/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpi
si na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
017/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 017/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 017/2006-1LODP/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki bo
na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV
po enodnevni predhodni najavi po telefaksu
na št. 01/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je
brezplačna. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
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na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 017/2006-1L-ODP/S) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2006   do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 11. uro; velika sejna soba v V. nadstropju,
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-186/2006-2
Ob-8193/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za
pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije - vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije - vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 110/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup izolirnih dihalnih aparatov – 300
kosov.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti vzorec
ponujenega blaga, ki mora v celoti izpolnjevati tehnične zahteve naročnika, sicer se
ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana – Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.21.12.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izolirni
dihalni aparati, količina: 300 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: maj, zaključek: julij.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora:
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT, predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, ki mora biti veljavna najmanj
do 30. 7. 2006,
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT in rok dobave daljši od 30 dni predložiti izjavo banke o
izdaji bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 2%
od skupne pogodbene vrednosti brez DDV
in mora veljati še najmanj 10 dni od predvidenega roka dobave,
– priložiti bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, in sicer v višini 2% od skupne pogodbene vrednosti in
mora veljati še 30 dni po izteku garancijskega roka,
– priložiti Poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma določenega za predložitev ponudb
– v primeru, če je skupna vrednost ponudbe
brez DDV večja od 50,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) sklep AJPES o vpisu v Poslovni register Slovenije.
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo:
– fotokopija izpiska iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence oziroma lastna
izjava v skladu s 44. členom ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi
posebnega zakona ni potrebno.
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe IN lastna izjava
v skladu s 44. členom ZJN-1, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, kate-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
rega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe:
– fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
4.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki):
– sklep AJPES o vpisu v Poslovni register Slovenije.
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo:
– originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe. Ponudnik predloži
enako potrdilo kot pod točko 3.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006 ali
– fotokopija BON –1/P izdanega v letu
2006 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006.
b) za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto,
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
finančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti;
– da je priložil poročilo pooblaščenega
revizorja, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma, določenega za predložitev ponudb
– v primeru, če je skupna vrednost ponudbe
brez DDV večja od 50,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da je priložil zahtevan vzorec blaga,
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil,

– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo – cene,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano tabelo s podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih zahtev naročnika ter priložene
vse zahtevane priloge,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe,
– da ponuja najmanj 24-mesečni garancijski rok šteto od dneva kakovostnega prevzema blaga,
– da bo predmet javnega naročila dobavil v največ 90 dneh od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
– skupna vrednost – 0,80,
– garancijski rok – 0,15,
– dobavni rok – 0,05.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-186/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 4. 2006, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 110/2006-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 24. 4. 2006 do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 13. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 112/06
Ob-8313/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor, Zaloška 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks ++385/1/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, komerciala,
tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00,
faks ++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.00-9, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.23.13.00-0, 30.21.33.00-8,
30.23.12.50-4, 30.23.32.30-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv, ki jo izda prvovrstna banka: 1.
za resnost ponudbe v višini 10% končne
ponudbene vrednosti z vključenim DDV, 2.
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV, 3. za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti
z vključenim DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca
gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za
vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2006 ob
11. uri, Klinični center Ljubljana, Komercialni
sektor, Zaloška cesta 14, sejna soba, II nadstropje, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki
imajo pravico do brezplačnega vpogleda v
razpisno dokumentacijo na naslovu, ki je
naveden za njen prevzem vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 114/06
Ob-8314/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba: Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana,
komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, komerciala: tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525, Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija transformatorske postaje in
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zamenjava diesel el. agregata na SPS ginekološki kliniki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
SPS Ginekološka klinika, 1525 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.19.00.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 45.23.22.21-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2 kompleta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv, ki jo izda prvovrstna banka: a) za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 5. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 5. 2006
ob 11. uri, Klinični center Ljubljana, komercialni sektor, Zaloška cesta 14, sejna soba,
II. nadstropje, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki
imajo pravico do brezplačnega vpogleda v
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razpisno dokumentacijo na naslovu, ki je
naveden za njen prevzem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-8318/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba: Marinka Zadel Vidmar, Zaloška 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/587-91-26,
faks +386/1/587-94-06, elektronska pošta:
sjn@onko-i.si, mzadel@onko-i.si, internetni
naslov: http://www.onko-i.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, kontaktna oseba: Marinka Zadel Vidmar, Zaloška 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/587-91-26,
faks +386/1/587-94-06, elektronska pošta:
sjn@onko-i.si, mzadel@onko-i.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Onkološki inštitut Ljubljana,
Služba javnih naročil, kontaktna oseba:
Marinka Zadel Vidmar, Zaloška 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/587-91-26,
faks +386/1/587-94-06, elektronska pošta:
sjn@onko-i.si, mzadel@onko-i.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil,
kontaktna oseba: Marinka Zadel Vidmar,
Zaloška 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/587-91-26, faks +386/1/587-94-06.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 010/05 SJN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup linearnega pospeševalnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Kraj dobave blaga: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Nakup enega linearnega pospeševalnika, ki zajema:
– demontažo starega aparata Philips
Co-60,
– pripravo obsevalnega in komandnega
prostora (gradbeno obrtniška in inštalacijska
dela) ter vgradnjo dodatnih zaščit. Pri pripravi prostora se mora upoštevalti obstoječe
gabarite, ki se jih ne sme spreminjati,
– dobavo in montažo enega linearnega
pospeševalnika z eno fotonsko energijo
(kvaliteta žarkov 6 MV) in večlistnim kolimatorskim sistemom s 120 listi (60 parov)
in elektronskim sistemom za slikanje bolnika
(aSi EPID),
– dobavo in montažo ostale opreme (obsevalne mize, pozicijskih laserjev, računalniškega verifikacijskega sistema, dozimetrične
opreme in ostalih pripomočkov za fiksacijo
in nastavitev bolnika).
Vsa oprema mora biti vključena v interno
računalniško mrežo Oddelka za radioterapijo in mora biti z njo popolnoma kompatibilna.
Količina ali obseg javnega naročila sta
podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
(nepreklicna bančna garancija na prvi poziv,
veljavna do roka veljavnosti ponudbe in še
en dan) v višini 5% ponudbene vrednosti
vključno z DDV,
– izjava banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (nepreklicna
bančna garancija na prvi poziv, veljavna do
datuma primopredaje in še 30 dni) v višini
10% pogodbene vrednosti vključno z DDV,
– izjava banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
roku,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku (nepreklicna bančna
garancija na prvi poziv, veljavna do poteka
garancijske dobe in še en dan) v višini 10%
pogodbene vrednosti vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: v 12 enakih obrokih po prevzemu
predmeta javnega naročila. Zadnji obrok se
plača v 360 dneh po prevzemu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
5. da ima veljavno potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
6. da je ekonomsko – finančno sposoben
za izvedbo javnega naročila, kar pomeni, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa več kot sedem zaporednih dni;
7. da ponudnik razpolaga z ustreznimi
tehničnimi zmogljivostmi in kadri;
8. izpolnjevanje drugih tehničnih pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati ustrezna dokazila tudi
za podizvajalce. Starost listin: listine morajo
odražati aktualno stanje ne glede na starost.
Listine so lahko predložene v fotokopijah, za
katere ni potrebna overitev.

1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež;
5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati ustrezna dokazila tudi
za podizvajalce. Starost listin: listine morajo
odražati aktualno stanje ne glede na starost.
Listine so lahko predložene v fotokopijah, za
katere ni potrebna overitev.
6. Listine so naslednje:
– revidirana bilanca stanja in bilanca
uspeha za zadnji 2 leti, če je ponudnik zavezan k revidiranju ali bilanco stanja in bilanco uspeha za zadnji 2 leti, če ni zavezan
k revidiranju,
– BON 1/P in BON 2,
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi v
bonitetni razred,
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnavi obveznosti ponudnika.
Samostojni podjetniki pa morajo predložiti:
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčne
uprave RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
7. Obvezna dokazila so naslednja:
– izpolnjena in podpisana izjava ponudnika, da razpolaga s tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– dokazila (seznam kadrov in podpisane
izjave);
8. Dokazila so naslednja:
– parafirane in podpisane tehnične specifikacije in pogoji za predmet javnega naročila,
– izpolnjen in podpisan obrazec individualne vrednosti ponudnika,
– dokumenti iz katerih je razvidno, da
ima vsa ponujena oprema oznako CE,
– izjava, da mora linearni pospeševalnik
ustrezati vsem relevantnim mednarodnim
IEC oziroma EN standardom, kar je podrobneje navedeno v razpisni dokumentaciji,
– izjava ponudnika, da bo prostor, v katerem bo nameščen linearni pospeševalnik
kakor tudi komandni prostor pripravljen v
skladu s standardom IEC 61859 ter da bo
prostor uredil v skladu z mnenjem pooblaščene ustanove (ZVD),
– vse tehnične in siceršnje specifikacije
ponujene opreme,
– opis vsaj dveh opcij (s cenami) za pogarancijsko vzdrževanje (servisiranje) ponujene opreme z natančnimi specifikacijami,
– prevzemni protokol, po katerem se bo
oprema prevzemala,
– izjava proizvajalca linearnega pospeševalnika, s katero izkazuje interes za vzpostavitev referenčnega centra ter navedbo
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možne oblike (oblik) in pogojev znanstvenega in izobraževalnega sodelovanja z naročnikom,
– spisek vseh rezervnih delov s cenikom,
– skica postavitve aparata,
– izjava posameznih proizvajalcev, ki v
ponudbi nastopajo, da pri povezovanju linearnega pospeševalnika, računalniškega verifikacijskega sistema in 3D načrtovalnega
sistema in ostale opreme ni funkcionalnih
omejitev ter da je zagotovljeno delovanje
sistema v kliničnem okolju,
– izjava ponudnika, da je s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije seznanil
vse proizvajalce ponujene opreme,
– spisek vseh predvidenih izobraževanj,
– generalna garancijska izjava ponudnika in garancijske izjave posameznih proizvajalcev za vso ponujeno opremo,
– terminski plan izvedbe predmeta javnega naročila,
– shema organizacije gradbišča.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 23 z dne 3. 3.
2006, Ob–5294/06; Ur. l. RS, št. 97 z dne
4. 11. 2005, Ob–29933/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja skupna vrednost ponudbe.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 4. 2006.
Vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Cena: 15.000 SIT.
Plačilo razpisne dokumentacije je
možno na blagajni naročnika ali z nakazilom na transakcijski račun naročnika.
Št. transakcijskega računa naročnika je
01100-6030277797.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki
želijo prejeti razpisno dokumentacijo morajo
predložiti dokazilo o plačilu, točen naziv in
naslov plačnika, kontaktno osebo s tel. št,
faks št. in e-mail naslovom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za
sodelovanje: slovenski, izjema so lahko
prospekti, katalogi in drugo tiskano gradivo
predloženo v ponudbi, ki je lahko v angleškem jeziku.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 11. uri; Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, velika sejna soba
– stavba C.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: rok za izvedbo pogodbe ne sme biti daljši od sedmih
mesecev od podpisa pogodbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-8338/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Ptuj d.d., kontaktna oseba: Janko Bohak, univ.dipl.inž., Puhova ulica
10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-51-11,
faks 02/771-36-01, elektronska pošta: pravna.sluzba@komunala-ptuj.si, internetni naslov: www.komunala-ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-2B/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tovornega vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos,
natančna specifikacija blaga je določena v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni od dostave blaga in
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je premet javnega naročila,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije,
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra o veljavni registraciji dejavnosti, ki je predmet javnega naročila oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ponudnik ni prenehal
z opravljanjem dejavnosti, če je ponudnik
registriran pri davčnem uradu in ni vpisan v
sodni register,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidaciji,
– potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6. mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranega transakcijskega računa
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(BON 1 in BON 2), kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena: 80 točk,
– plačilni rok: 10 točk,
– rok dobave: 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-2B/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 4. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun naročnika št.
02150-0010743422, odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d., pri čemer navedite namen
plačila: razpis tovorno vozilo.
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno na naslovu naročnika ali pošljete pisni zahtevek na naslov Komunalno
podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250
Ptuj ali na faks št. 02/771-36-01, pri čemer
je potrebno predložiti dokazilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2006
ob 11.15, Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj; sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Ob-8345/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(e): Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij, Tivolska 42, Ljubljana, 1000 Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Peter Ilešič,
Andrej Kožuh, tel. 386/1/478-95-270, e-pošta: ursiks@gov.si, faks: 386/1/478-54-70,
internetni naslov naročnika http://www2.
gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedni(-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 navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov: enako kot pri
zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti: Ministrstvo ali kateri koli
drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z
njihovimi regionalnimi lokalnimi oddelki.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: blago, nakup.
Glavni kraj dobave: skladišče URSIKS,
ZPKZ Ig, Na grad 25,1292 Ig pri Ljubljani.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava in dobava oblačil za paznike in paznice, izdelava, dobava oblačil, posteljnine za obsojence in kuharskih oblačil
in obutve:
1. sklop: oblačila po meri za paznike,
2. sklop: srajce za paznike,
3. sklop – vrhnja oblačila za obsojence,
4. sklop – ostala oblačila za obsojence,
5. sklop – posteljnina,
6. sklop – natikači,
7. sklop – kuharska oblačila in obutev.
II. 1.8) Razdelitev na sklope: da, en sklop,
en ali več sklopov, vse sklope.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30 dni po prevzemu in prejemu
računa in dobavnice.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register.
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu za dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
ravno tako ni bil uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb
zakona o preprečevanju korupcije naročniki
ne smejo sodelovati,
3. da je ekonomsko-finančno sposoben,
t.j. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti niti blokad poslovnega računa,
4. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila (za vse
sklope),
4.1 da je v zadnjih treh letih kvalitetno izdelal oblačila vsaj petim kupcem v vrednosti
nad 5,000.000 SIT (samo za 1. in 2. sklop).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost: Informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
IV.1.) Vrsta postopka: odprti.
IV. 2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2020-B-2006-1.
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: brezplačno na spletni strani naročnika.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 5. 2006 ob 9. uri.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do: 30. 6. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2006 ob 10. uri sejna soba naročnika Tivolska 42, Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnost: ne.
VI.3) Dodatne informacije: predvideni
datum sprejema odločitve o oddaji javnega
naročila je 22. 5. 2006.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 3. 2006.
Ministrstvo za pravosodje, Uprava
Republike Slovenije za izvrševanje
kazenskih sankcij
Ob-8347/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Prežihovega Voranca, kontaktna oseba: Blanka Meden, Prežihova ulica 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-32-50,
faks 01/244-32-59, elektronska pošta: projekt2.osmbvo@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
– sklop 1: mesni izdelki,
– sklop 2: perutninski izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh,
– sklop 7: pekovsko pecivo,
– sklop 8: slaščice,
– sklop 9: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 10: žita in mlevski izdelki,
– sklop 11: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 12: zamrznjena sadje in zelenjava,
– sklop 13: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 14:
splošno
prehrambeno
blago.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006 in konec 31. 5.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
Ekonomsko najugodnejša ponudba, ki
ustreza naslednjim merilom:
– cena 85%,
– reference 5%,
– dodatne ugodnosti 5%,
– certifikat kakovosti 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 4. 2006 do
12. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Prežihovega Voranca, št. 01261-6030661012.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2006
ob 12. uri; Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova 8, Ljubljana.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole do roka za
oddajo ponudbe.
I.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Št. 01/2006
Ob-8348/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Petra Kodela Felicijan, dipl. upr. org., Lava 2a,
3000 Celje,  Slovenija, tel. 03/425-03-00,
faks 03/425-03-60, elektronska pošta:
Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNBL01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava flokulanta na Čistilno napravo
Celje.
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Predmet razpisa je dobava tekočega flokulanta za potrebe predzgoščanja in zgoščanja odvišnega blata na Čistilni napravi
Celje, Pečovnik 1, Celje. Flokulant mora biti
v povratni 1m3 embalaži, ki je prirejena za
priklop na sistem doziranja flokulanta na
ČN Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: čistilna naprava Celje,
Pečovnik 1, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena letna poraba flokulanta 32 t.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4,9 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo znesek nakazal na transakcijski račun
izvajalca v roku 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija dejavnosti;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. izjava kandidata dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da za opravljanje dejavnosti ni potrebno posebno dovoljenje na podlagi posebnega zakona;
4. potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
5. izjava kandidata dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
6. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
7. izjava kandidata, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
8. potrdilo davčnega organa, da je kandidat poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež oziroma
ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora priložiti
izjavo, da ima v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podatki o boniteti poslovanja: pravne
osebe predložijo BON 1 in BON 2, ki ne sme
biti starejše od 30 dni in izjavo banke, da
ponudniku v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran račun; samostojni podjetniki predložijo
BON 1/SP, ki ne sme biti starejše od 30 dni
in napoved za odmero davka od dohodkov
iz dejavnosti za zadnje leto ter izjavo banke,
da ponudniku v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran račun.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 4. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT (v ceni je vključen DDV) je
potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje, št.:
06000-0141786072.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 22. 5. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
– uporaba istega flokulanta za zgoščanje
in predzgoščanje;
– doseganje% suhe snovi na preddehidraciji med 4-6% SS;
– doseganje% suhe snovi na dehidraciji
nad 28% SS;
– dobavitelj mora zagotavljati sukcesivno
dobavo flokulanta (4-6 m3);
Flokulant mora biti v povratni 1m3 embalaži, ki je prirejena za priklop na sistem
doziranja flokulanta na ČN Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Vodvod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 430-149/2006-2
Ob-8353/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Vojkova ulica 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Vojkova ulica 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 128/2006-ODP za
nakup pihalca toplega zraka in zabojnikov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je razdeljen v
2 sklopa in sicer 1. sklop: pihalec toplega
zraka in 2. sklop zabojniki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DDP centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica, 1000 Ljubljana-Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.22.20.00-4, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 28.21.41.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 50 kpl
pihalcev toplega zraka, 150 kpl zabojnikov
velikih, 150 kpl malih, 20 kosov kontejnerjev
in 200 kosov povezovalnih trakov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec predvidoma najkasneje
30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor ponudba (skupna vrednost obeh ponujenih sklopov) presega vrednost 30,000.000
SIT brez DDV, je potrebno ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, v višini najmanj 0,5% od vrednosti ponudbe,
brez DDV (skupaj vrednost obeh ponujenih
sklopov), kot jamstvo, da bo, če bo izbran,
sklenil pogodbo z naročnikom pod razpisnimi pogoji, veljavno najmanj 120 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Kolikor ponudba (skupna vrednost
obeh ponujenih sklopov) presega vrednost
30,000.000 SIT brez DDV, je potrebno ponudbi priložiti izjavo banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, nepreklicno in brezpogojno, v višini najmanj 0,5% od vrednosti
pogodbe, brez DDV, z veljavnostjo vsaj še
1 mesec čez trajanje pogodbe, kolikor bo
s ponudnikom sklenjena pogodba in bo ta
presegala vrednost 30,000.000 SIT brez
DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo račun izstavljen pod pogodbenimi pogoji, plačal v 30 dneh od uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Da ima ponudba priloženo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
ponudbe,
– podpisano in žigosano krovno izjavo,
– izpolnjeno, podpisano in žigosano prilogo ponudba/cene, za ponujeni sklop (pri
ponudbi na 2. sklop, obvezna ponudba vseh
artiklov) in
– podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Stran

2202 /

Št.

31 / 24. 3. 2006

– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno ali lastno izjavo, da to ni
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe)
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2006 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006;
– fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo; dokazilapriloge: da ima priloženo izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih,
– da ima ponudba, po posameznem
sklopu, za vsak razpisani artikel priloženo
tehnično dokumentacijo, v slovenskem jeziku, ki dokazuje, da ponujeno blago zadošča
naročnikovim tehničnim zahtevam.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-149/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan med
11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 128/2006-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
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Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko fax-a,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2006
ob 14. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova
cesta 59, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
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: 17. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-8380/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ustavno sodišče Republike Slovenije, kontaktna oseba: Jasmina Trivič, Beethovnova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-64-32, faks 01/477-64-80, elektronska pošta: jasmina.trivic@us-rs.si, internetni
naslov: http://www.us-rs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su-71/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nakup 2 osebnih vozil za potrebe
Ustavnega sodišča, po sistemu »staro
za novo«:
I. sklop: 1 vozilo višjega razreda – limuzina s štirimi vrati in štirikolesnim pogonom in
z disel motorjem med 2800 in 3000 ccm,
II. sklop: 1 enoprostorsko vozilo – minivan s petimi vrati in z bencinskim motorjem,
prostornine med 1800 in 2000 ccm.
Zahtevane lastnosti vozil so navedene v
razpisni dokumentaciji.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Beethovnova 10, 1000
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
2 osebnih vozil za potrebe Ustavnega sodišča.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 8. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni po pravilni dobavi blaga in prejemu
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma in storitve kaznivega dejanja
v zvezi z podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila;
6. ponudnik naj izkaže najmanj eno dobro opravljeno istovrstno dobavo – v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe v vrednosti;
7. dobavitelj mora naročniku oziroma
uporabniku hkrati ob predaji vozil predati tudi navodila za uporabo ter vzdrževanje vozil in z datumom prevzema potrjeno
garancijsko dokumentacijo. Vsi dokumenti
morajo biti v slovenskem jeziku. Dobavljena
vozila morajo biti nova, letnik proizvodnje
2006, zadnji model, tehnično brezhibna in
homologirana;
8. dobavitelj mora naročniku oziroma
uporabniku zagotoviti najmanj naslednje
garancijske roke, ki začnejo teči z dnem
zapisniškega prevzema vozil: splošni garancijski rok najmanj 24 mesecev, najmanj 6 let
za protikorozijsko zaščito pločevine;
9. ponudnik mora:
– zagotavljati servisiranje vozil v lastni
servisni mreži v času garancije in tudi po
njenem poteku,
– zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let,
– nuditi brezplačno pomoč na cesti za
dobavljena vozila v času garancije (24 ur
dnevno, 365 dni na leto),
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– nuditi pomoč na cesti za dobavljena
vozila tudi izven garancije,
– v primeru daljšega servisiranja – po
pravila v splošnem garancijskem roku, če je
le-to daljše od treh delovnih dni, je ponudnik
dolžan zagotoviti brezplačno nadomestno
vozilo – enakovredno vozilo oziroma vozilo
istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del,
– zagotoviti zamenjavo vozila za novo
enakovredno vozilo brez kakršnegakoli odškodninskega zahtevka do naročnika v primeru, da sam ali njegov pooblaščeni servis
ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45
dni od dneva prevzema vozila v popravilo;
10. za vsak sklop in specifikacijo naročnika, na katerega se ponudnik prijavlja, mora
predložiti ustrezne prospekte, kataloge, fotografije in tehnične podatke za vozila;
11. ponudnik mora dokazati, da vozila
iz specifikacije, kjer se to zahteva, dosegajo ustrezno število zahtevanih zvezdic za
varnost vozila po Euro NCAP crash testih
– dokazilo o rezultatih crash testov;
12. ponudnik mora dokazati, da je uradni
prodajalec vozil, ki jih ponuja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge evidence, fizične osebe:
fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS; kopija veljavnega obrtnega dovoljenja;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS in Carinske uprave RS,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe;
4. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. pisna izjava ponudnika, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisanega javnega naročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. seznam opravljenih dobav oziroma del
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstne storitve in dobave), z
zneski, datumi in nazivi končnih naročnikov
z dokazili v obliki potrdila-izjave;
7. dokazilo v obliki potrdila-izjave;
8. dokazilo v obliki potrdila-izjave;
9. dokazilo v obliki potrdila-izjave;
10. predložiti ustrezne prospekte, kataloge, fotografije in tehnične podatke za
vozila;
11. uradno oziroma ustrezno dokazilo o
rezultatih crash testov, ki mora biti izdano
s strani Avto-moto zveze Slovenije ali izpis
iz (uradne) internetne strani Euro NCAP za
vozila po ponujenih sklopih;
12. ponudnik mora potrditi obrazec in
predložiti izjavo (potrdilo) proizvajalca ali

generalnega uvoznika (principala), s katerim dokazuje, da je uradni prodajalec vozil,
ki jih ponuja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. splošna garancijska doba brez omejitev km,
3. cena odkupa rabljenega vozila,
4. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da;
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su-71/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2006, brezplačno je dostopna na internetnem naslovu
http://www.us-rs.si/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 10.30; sedež Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudniki so dolžni odkupiti naslednji rabljeni osebni vozili:
I. sklop: vozilo AUDI A6 2.8 Q Tiptronic,
datum prve registracije 10. 6. 1998, število
prevoženih km na dan 20. 3. 2006 je bilo
106.000,
II. sklop: vozilo Renault Megane Scenic
RXE 1,8 Alize, datum prve registracije 21. 2.
2001, število prevoženih km na dan 20. 3.
2006 je bilo 103.000.
Ostali podatki o vozilih so navedeni v
razpisni dokumentaciji. Ogled rabljenih vozil
bo v četrtek dne 6. 4. 2006 med 10. in 13.
uro na Beethovnovi ulici 10, Ljubljana.
Dodatne informacije glede odkupa in glede zahtevanih tehničnih lastnosti novih vozil
daje Jasmina Trivič, tel. 01/477-64-32, vsak
delovnih med 9. in 11. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Št. 800111
Ob-8382/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: http://www.cd-cc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

Št.

31 / 24. 3. 2006 /

Stran

2203

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nabava.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: CD-TS-VS-JN3/06B/pasm.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naročnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
pisarniškega materiala.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: trajanje predvidoma 4 leta po oddaji naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
so v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni so v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ceno in kakovost.
B2) merila in uteži so navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: ni
posebnih pogojev.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 4. 2006
ob 12. uri; naročnik, sejna soba, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
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Št. 430-72/2006
Ob-8383/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi: Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta:jr@mnz.si, faks
++386/1/472-57-91.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri:
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Veronika Bajrič, tel. ++386/1/472-40-54,
e-pošta: jr@mnz.si, faks ++386/1/472-57-91.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri:
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič,
tel. ++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov:
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja
(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo informacijske opreme, 430-72/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
– nakup.
Kraj dobave blaga, za sklope 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13 je Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93 a,
Ljubljana.
Šifra NUTS: S100E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme, in sicer obsega naslednje sklope:
– sklop 1: osebni računalniki za MNZ,
– sklop 2: osebni računalniki za GPU,
– sklop 3: osebni računalniki specializirani za GPU,
– sklop 4: prenosni računalniki za MNZ,
– sklop 5: prenosni računalniki za GPU,
– sklop 6: monitorji za GPU,
– sklop 7: monitorji specialni za GPU,
– sklop 8: tiskalniki za MNZ,
– sklop 9: tiskalniki za GPU,
– sklop 10: skenerji za GPU,
– sklop 11: omrežna oprema za GPU,
– sklop 12: projektorji za GPU,
– sklop 13: strojna oprema za GPU.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.60.00.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: osebni računalniki za MNZ
1) Kratek opis: dobava osebnih računalnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.30.00.
3) Količina ali obseg:
– standardna delovna postaja 70 kosov,
– zmogljiva delovna postaja 45 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
21,541.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: osebni računalniki za GPU
1) Kratek opis: dobava osebnih računalnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.30.00.
3) Količina ali obseg:
– osebni računalniki osnovni (17« monitor) 738 kosov,
– osebni računalniki osnovni (19« monitor) 60 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
185.340.000 SIT
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: osebni računalniki specializirani
za GPU
1) Kratek opis: dobava osebnih specializiranih računalnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.30.00.
3) Količina ali obseg: osebni računalniki
specializirani 14 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
9,100.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: prenosni računalniki za MNZ
1) Kratek opis: dobava prenosnih računalnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.33.00.
3) Količina ali obseg: standardni prenosni računalnik 25 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
8,437.500 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: prenosni računalnik za GPU
1) Kratek opis: dobava prenosnih računalnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.33.00.
3) Količina ali obseg:
– prenosni računalnik (DP-29) 52 kosov,
– prenosni računalnik (DP-30) 36 kosov,
– prenosni računalnik razvojni(DP-30)
20 kosov,

– polno podnožje za prenosni računalnik
(DP 29) 37 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
66,798.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: monitorji za GPU
1) Kratek opis: dobava monitorjev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00.
3) Količina ali obseg:
– zaslon TFT 17« 84 kosov,
– zaslon TFT 19« 36 kosov,
– zaslon TFT 23« 1 kos,
– zaslon TFT 24« 19 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
12,325.000 SIT
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: monitorji specialni za GPU
1) Kratek opis: dobava specialnih monitorjev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00.
3) Količina ali obseg:
– zaslon TFT 17« 1 kos,
– zaslon plazma 50« 1 kos.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
1,200.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 8
Naslov: tiskalniki za MNZ
1) Kratek opis: dobava tiskalnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.30.
3) Količina ali obseg:
– namizni laserski tiskalnik 45 kosov,
– mrežni črno beli laserski tiskalnik A4
8 kosov,
– mrežni črno beli laserski tiskalnik A3
8 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
3,354.166,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 9
Naslov: tiskalniki za GPU
1) Kratek opis: dobava tiskalnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.30.
3) Količina ali obseg:
– namizni laserski tiskalnik A4 (TI – 06)
140 kosov,
– omrežni laserski tiskalnik A4 (TI-06) 69
kosov,
– omrežni laserski barvni tiskalnik A4
(TI-06C) 42 kosov,
– omrežni laserski barvni tiskalnik A3
(TI-06C) 41 kosov,
– prenosni barvni ink – jet tiskalnik A4 (TI
– 06) 7 kosov,
– namizni matrični »flatbed« tiskalnik A4
(TI – 06) 2 kosa,
– barvni ink – jet tiskalnik A4 (TI-06) 20
kosov,
– barvni ink – jet tiskalnik A3+ (TI-06)
26 kosov.
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Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
86,699.500 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 10
Naslov: skenerji za GPU
1) Kratek opis: dobava skenerjev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.61.10.
3) Količina ali obseg:
– dokumentni skener 1 (SK-03) 22 kosov,
– dokumentni skener 2 (SK-03) 16 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
13,118.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 11
Naslov: omrežna oprema za GPU
1) Kratek opis: dobava omrežne opreme.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.41.50.00.
3) Količina ali obseg:
– Ethernet modularno stikalo 1 (ES – 08)
1 kos,
– Ethernet modularno stikalo 2 (ES –
08)1 kos,
– Ethernet modularno stikalo 3 (ES – 08)
5 kosov,
– Ethernet modularno stikalo 4 (ES – 08)
1 kos,
– Ethernet stikalo 1 (ES – 06) 9 kosov,
– Ethernet stikalo 2 (ES – 06) 7 kosov,
– Ethernet stikalo 3 (ES – 06) 10 kosov,
– Ethernet stikalo 4 (ES – 06) 8 kosov,
– Ethernet stikalo 1 (ES – 07) 10 kosov,
– Ethernet stikalo 2 (ES – 07) 5 kosov,
– Ethernet stikalo 3 (ES – 07) 24 kosov,
– Ethernet stikalo 4 (ES – 07) 11 kosov,
– Ethernet stikalo 5 (ES – 07) 5 kosov.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
109,066.335 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila
Sklop št. 12
Naslov: projektorji za GPU
1) Kratek opis: dobava projektorjev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.21.00.
3) Količina ali obseg: projektor (PR-01)
4 kosi.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
2,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 13
Naslov: strojna oprema za GPU
1) Kratek opis: dobava strojne opreme.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00.
3) Količina ali obseg: dobava strojne
opreme. Podrobni opisi in količine so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
29,767.084 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.

Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis je razdeljen na sklope, ki so navedeni
v prilogi B. Ponudniki lahko ponudijo blago,
ki je predmet javnega razpisa, v celoti ali po
posameznih sklopih. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznih postavk oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
Ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
Če je znana, ocenjena vrednost brez
DDV: 485,112.678 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo podjetja,
– potrdilo o nekaznovanju,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnična dokumentacija ponujene
opreme,
– tehnična specifikacija ponujene opreme in podatki o kadrih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-72/2006.
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: 3. 5. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
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Če se, navedite ceno: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43007206, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 5. 2006 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 5.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da;
– PSF 0512 Schengenski izvedbeni načrt;
– PSF 0515 Schengenski izvedbeni načrt;
– PSF 0532 Schengenski izvedbeni načrt.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks ++386/1/234-28-40.
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VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jr@mnz.si, tel. ++386/1/472-40-54, faks:
++386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-8485/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Banka Slovenije, kontaktna oseba: Danilo Kodrin, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-90-00, faks 01/251-55-16.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: nakup plastičnih vrečk
za kovance.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup 240.000
plastičnih vrečk za kovance. Vrečke, velikosti 22 c x 37 cm, morajo biti iz prozorne plastike in ne smejo biti potiskane.
Material mora biti v skladu z zakonom o
varstvu pri delu. Odporne morajo biti na
padec iz višine dveh metrov, samolepilne
in za enkratno lepljenje. Skrajni rok dobave je 15. julij 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
25.22.20.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
240.000 kosov plastičnih vrečk za kovance.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša
27,5 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006, konec 15. 7.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe ni zahtevana. Izbrani ponudnik bo moral naročniku
v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku
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izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30 dni po računu, ki ga bo izbrani ponudnik izstavil po prevzemu plastičnih vrečk s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba,
mora le-ta izpolnjevati pogoje iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev iz 42. in 42.a
člena ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji: pravne osebe
– redni izpisek iz sodnega registra; samostojno podjetniki posamezniki – izpis iz poslovnega registra, ki ga izda AJPES;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti –
priloga št. 5 – izjava ponudnika, da za opravljanje dejavnosti ni potrebno dovoljenje (je
sestavni del razpisne dokumentacije),
– dokazilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih ni bila izrečena pravnomočna sodba za
kazniva dejanja v povezavi z organiziranim
kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter
goljufijo zoper finančne interese skupnosti
in RS: potrdilo Ministrstva za pravosodje,
priloga št. 6 – izjava ponudnika (je sestavni
del razpisne dokumentacije),
– dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja: potrdilo
pristojnega okrožnega sodišča.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih za socialno varnost v skladu s predpisi, kjer ima ponudnik svoj sedež, ali da je
ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v
RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati:
potrdilo DURS,
– finančna dokazila: za pravne osebe
– BON 1/P (lahko tudi BON 1) in potrdilo
ali potrdila poslovne banke; za samostojne
podjetnike – bilanca stanja in izkaz uspeha
in potrdilo ali potrdila poslovne banke,
– izpolnjevanje obveznosti do kooperantov, dobaviteljev in podizvajalcev – priloga
št. 7 – izjava ponudnika (je sestavni del
razpisne dokumentacije).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo
240.000 plastičnih vrečk za kovance do
15. julija 2006,
– da ponujene plastične vrečke za kovance ustrezajo zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije,
– da ima ponudnik reference s področja
predmeta javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:

– ustreznost naročnikovim dimenzijam in
zahtevam (izločilni kriterij in pogoj),
– cena plastičnih vrečk,
– dobavni rok,
– garancijski rok (za vzdržljivost).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6886/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 68-1,
po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 2006 do 11. ure;
kolikor je ponudba poslana po pošti, šteje za
pravočasno, če prispe na naslov do navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 5. 2006
ob 13. uri; Banka Slovenije, Slovenska 35,
1505 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Banka Slovenije
Ob-8487/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Anton Zorko, univ. dipl. soc., Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-100,
faks 07/46-68-110, elektronska pošta:
tone.zorko@sb-brezice.si, internetni naslov:
http://www.sb-brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna
oseba: Zvjezdana Vlahović, dipl. ing. spec.
med. biokem., Černelčeva cesta 15, 8250
Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-175, faks
07/46-68-110, elektronska pošta: lab@sbbrezice.si, internetni naslov: http://www.sbbrezice.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Rok
Škvarč, dipl. ekon., Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-100,
faks 07/46-68-110, elektronska pošta: marija.kruslin@sb-brezice.si, internetni naslov:
http://www.sb-brezice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/05 JNb.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
laboratorijski material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice, lekarna bolnišnice, Černelčeva cesta 17, 8250 Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: diagostična sredstva in
laboratorijski material vezana na aparat Architect i2000 (proizvajalec Abbot); ščitnični
testi – potrošni material.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: diagostična sredstva in
laboratorijski material vezana na aparat Architect i2000 (proizvajalec Abbot); ščitnični
testi – AXM reagenti.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: diagostična sredstva in
laboratorijski material vezana na aparat Architect i2000 (proizvajalec Abbot); tumorski
markerji in markerji hepatitisa.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: diagostična sredstva in laboratorijski material vezana na aparat Stratus (proizvajalec DADE-Behring).
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: diagostična sredstva in
laboratorijski material vezana na aparat Turbitrimer (proizvajalec DADE-Behring).
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: diagostična sredstva in
laboratorijski material vezana na aparat Roche.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: diagostična sredstva in laboratorijski material vezana na aparat AVLCOMPACT 3 (Roche).
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: diagostična sredstva in
laboratorijski material vezana na aparat AVL
987-S (Roche).
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: diagostična sredstva in
laboratorijski material vezana na aparat
Olympus.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: diagostična sredstva in
laboratorijski material vezana na aparat
Sismex (proizvajalec DADE-Behring).

3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: diagostična sredstva in laboratorijski material vezana na aparat Axsis
– Shield.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: hitri testi in drugi reagenti.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: urinski trakovi.
3) Obseg ali količina: letne količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letne
količine, razvidno iz razpisne dokumentacije, sukcesivne dobave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izbere se najugodnejši ponudnik za
posamezni sklop na podlagi meril.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence oziroma lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno
dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke;
– izjava o plačilnih pogojih;
– izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti;
– reference ponudnika;
– izjava ponudnika, da zagotavlja izpolnjevanje vseh karakteristik in tehničnih pogojev, ki so navedeni v zahtevani tehnični
specifikaciji, (Izjava dobavitelja pod materialno in odškodninsko odgovornostjo, da ponujena blago izpolnjuje karakteristike oziroma minimalne zahteve navedene v razpisni
dokumentaciji);
– izjava ponudnika, da bo na zahtevo
naročnika dostavil vzorce;
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– izjava ponudnika, da zagotavlja 3dnevni odzivni čas za dobavo blaga, ter
da ima zagotovljen strokovno usposobljen
kader, ustrezna skladišča in prevozna ter
druga tehnična sredstva, ki mu omogočajo
izpolnitev prevzetih obveznosti po tem javnem naročilu;
– izjava ponudnika, da je poreklo izvora
blaga istovetno s certifikati o izdelku;
– izjava ponudnika, da je blago označena z CE oznako;
– izjava ponudnika, 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 ponudnika vodi
izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri
ima sedež;
– izjavo ponudnika, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima
svoj sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– izjavo ponudnika da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranih transakcijskih računov;
– izjavo ponudnika, da zagotavlja dostavo blaga fco. razloženo skladišče naročnika
(lekarna);
– izjavo ponudnika, da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON –1/P ali
drug uraden dokument (ustreznega državnega organa kateremu ponudnik poroča
ali poslovne banke) iz katerega so razvidni verodostojni podatki in kazalniki za leto
2004 oziroma 2005 (zadnji veljavni podatki)
oziroma je razviden indeks gospodarnosti
poslovanja v preteklem letu (2004 ali 2005).
V primeru statusnih sprememb ponudnika,
veljajo tudi dokumenti pravnih prednikov ponudnika. Če je ponudnik novoustanovljena
pravna oseba, ki posluje manj kot eno leto,
mora predložiti dokazilo za najmanj šestmesečno obdobje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o izpolnjevanju zahtevanih karakteristik diagnostičnih sredstev
in laboratorijskega materiala vezanega na
aparate s predložitvijo prospektov in certifikatov ter druge tehnične dokumentacije, ki
to verodostojno dokazujejo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 4 z dne 14. 1. 2005, Ob-973/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– najnižja vrednost posameznega sklopa,
– reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/06-2 JNb.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena: 3.500 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št.: 01100-6030276730, s
pripisom za JN – Diagnostična sredstva in
laboratorijski material vezan na aparate.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 ali 39 dni
od odposlanja obvestila do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Prisotni predstavniki ponudnikov, ki niso
zakoniti zastopniki ponudnika, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 9.30; Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, Plansko analitska služba, 2.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-8491/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Hinka Smrekarja, kontaktna
oseba: Jožica Goneli, Gorazdova 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-81-70, faks
01/500-81-80.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Hinka
Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je 40,500.000 SIT;
sklopi so: mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, kruh, pecivo, sveže sadje in zelenjava,
sadni sokovi in sirupi, konzervirani izdelki,
ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 4. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite
na TRR št. 01261-6030664698, Osnovna
šola Hinka Smrekarja, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006, do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 21. 4. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Osnovna šola Hinka Smrekarja
Št. 961-03/2006
Ob-8493/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-45-661, faks 01/47-45-212, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-03/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme po sklopih
ter dobava in postavitev računalniške
opreme 1. sklopa pri končnem uporabniku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZPIZ, Kolodvorska ulica
15, Ljubljana, Koper, Pristaniška 12; Kranj,
Stara cesta 11, Maribor, Sodna ulica 15,
Murska Sobota, Kocljeva 12 d, Nova Gorica,
Kidričeva 13, Novo mesto, Novi trg 9, Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 4, Jesenice,
Titova 73, Trbovlje, Sallaumines 2, Velenje,
Prešernova 7 a.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 30.20.00.00-1, glavni besednjak, dodatni predmeti: 30.21.40.00-2;
30.21.33.00-8; 30.23.32.31-9; 30.24.00.00-3;
30.26.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
računalniške opreme po sklopih ter dobavi
in postavitev računalniške opreme 1. sklopa
pri končnem uporabniku:
1. sklop:
1.1. namizni računalniki (140 kosov),

1.1.1. programska oprema,
1.2. ekrani (200 kosov),
1.3. tipkovnice (200 kosov),
1.4. miške (200 kosov);
2. sklop:
2.1. prenosni računalniki (15 kosov),
2.1.1. programska oprema;
3. sklop:
3.1. omrežni računalniki (20 kosov),
3.1.1. programska oprema;
4. sklop:
4.1. razvojni računalniki (10 kosov),
4.1.1. programska oprema;
5. sklop:
5.1. strežniki (4 kosi),
5.1.1. programska oprema;
6. sklop:
6.1. mrežni laserski tiskalniki (19 kosov).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4 % od vrednosti ponudbe, izdano
s strani banke, ki mora veljati še 90 dni od
dneva odpiranja ponudb,
2. izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8%
od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še
20 dni po poteku veljavnosti pogodbe in garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 8% od vrednosti pogodbe, ki mora
veljati še en dan po preteku garancijskega
roka za dobavljeno računalniško opremo
ter dobavljeno in postavljeno računalniško
opremo 1. sklopa pri končnem uporabniku,
in je določen v garancijskih listih proizvajalca opreme.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Rok
plačila je 30 dni za vse sklope od dneva
prejema računa, ki je izstavljen po dobavi
računalniške opreme po sklopih ter dobavi
in postavitvi računalniške opreme 1. sklopa
pri končnem uporabniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu konkurira
vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za
dejavnost, ki je predmet razpisa, in izpolnjuje vse ostale, v razpisni dokumentaciji in v
nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra. V primeru,
da sodnega registra ni, mora ponudnik predložiti enakovreden dokument, ki ga izda
pristojni sodni ali upravni organ v državi
ponudnika iz katerega je razvidno:
– da ponudniku ni bila izročena pravnomočna sodba zaradi sodelovanja v kriminalnih združbah, korupcije, goljufije in pranja
denarja,
– da ponudnik ni v stečaju, bodisi v postopku likvidacije, da z njegovimi posli ne
upravlja sodišče, da se ni začel postopek z
upniki, da ni opustil poslovno dejavnost in
ni v katerikoli podobni okoliščini, ki izhaja iz
sorodnega postopka po nacionalnih zakonih
ali predpisih,
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– da ni predmet v postopku za objavo
stečaja, naloga za prisilno likvidacijo ali sodne uprave ali dogovora z upniki bodisi v
drugih podobnih postopkih po nacionalnih
zakonih ali predpisih.
2. Zaprisežena izjava ponudnika pred
pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali drugim pristojnim organom v državi
ponudnika, iz katere bo razvidno:
– da ponudniku ni bila izročena pravnomočna sodba zaradi sodelovanja v kriminalnih združbah, korupcije, goljufije in pranja
denarja,
– da ponudnik ni v stečaju, bodisi v postopku likvidacije, da z njegovimi posli ne
upravlja sodišče, da se ni začel postopek z
upniki, da ni opustil poslovno dejavnost in
ni v katerikoli podobni okoliščini, ki izhaja iz
sorodnega postopka po nacionalnih zakonih
ali predpisih,
– da ni predmet v postopku za objavo
stečaja, naloga za prisilno likvidacijo ali sodne uprave ali dogovora z upniki bodisi v
drugih podobnih postopkih po nacionalnih
zakonih ali predpisih.
Zapriseženo izjavo predložijo ponudniki
le v primeru, če navedena dokumenta pod
točko 1. (izpis iz sodnega registra oziroma
enakovreden dokument) ne zajemata vseh
v alineah navedenih primerov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. bilanca stanja ali izvlečki iz bilance
stanja, če zakonodaja države, v kateri je
ponudnik registriran, zahteva objavo bilance stanja (ponudniki iz Slovenije predložijo
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2004,
ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve oziroma samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto
2004, potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS, ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb),
2. potrdilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov in
prispevkov za socialno varnost v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima ponudnik sedež, ali določbami države naročnika,
3. poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do dneva oddaje
ponudbe na predmetni javni razpis. Mnenje
pooblaščenega revizorja na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma revizorjevega poročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
1. referenčna lista ponudnika z navedbo
petih naročnikov pri katerih je ponudnik v
zadnjih 3 letih pred objavo predmetnega
javnega naročila dobavljal in postavljal računalniško opremo, skupaj z referenčnimi
potrdili naročnikov,
2. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo,
3. izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije, da ni dal
zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne
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dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo originalom,
4. izjava ponudnika, da bo naročniku na
poziv v roku 3 dni dostavil opremo na testiranje. Izjavo izpolnijo samo ponudniki, ki
dajejo ponudbo za 1., 2., 3., 4. in 6. sklop,
5. izjava ponudnika, da bo pred dobavo
računalniške opreme po sklopih ter dobavo in postavitvijo računalniške opreme 1.
sklopa pri končnem uporabniku namestil in
aktiviral programsko opremo po specifikaciji
naročnika. Izjavo izpolnijo samo ponudniki,
ki dajejo ponudbo za 1., 2. in 4. sklop,
6. izjava ponudnika, da zagotavlja, da so
računalniki, ekrani, tipkovnice in miške od
istega proizvajalca in enake barve. Izjavo
izpolnijo samo ponudniki, ki dajejo ponudbo
za 1. sklop,
7. izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da nudi rok dobave in postavitve največ
30 dni.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-03/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 5. 2006.
Cena: 1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem prevzemu oziroma v pisni
zahtevi, s tem da naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu firme
in identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani zpiz brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 2006, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: Odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2006
ob 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo tudi
osebno, in sicer na vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, vsak dan med
12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Gradnje
Ob-7817/06
Popravek
V javnem razpisu za dobavo in montažo
izvažalne naprave v jašku Borba – Idrija,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23 z
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dne 3. 3. 2006, Ob-5902/06, stran 1561,
1562 se podaljša rok za oddajo ponudb.
Spremenita se točki IV.3.3. in IV.3.7.2., tako
da se glasita.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 10.30; Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Bazoviška 2, Idrija (pisarna
direktorja).
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.
Ob-8161/06
Popravek
V razpisu za oddajo javnega naročila za
izvedbo gradbeno – obrtniških, strojnih in
elektro instalacijskih del za rekonstrukcijo,
dozidavo, nadzidavo šole ter nadomestno
gradnjo objektov z zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo opremo kompleksa ZUIM
Kamnik št. 404-681/2005, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 117 dne 17. 2. 2006,
Ob-3872/06 se popravijo sledeče točke, ki
se pravilno glasijo:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 3. 2006 do 11.
ure; Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 3. 2006
ob 14. uri; Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana – sejna soba
št. 309, III. nadstropje.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-7852/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana,
1000 Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
01/478-18-21, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-18-78, internetni naslov naročnika:
http:www.mju.gov.si.
Internetni
naslov
profila
kupca:
http://www.mju.gov.si/index.phd?id=22.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo,
službe za javna naročila Ministrstva za javno upravo, sekretariat, tel. 01/478-18-83,
e-pošta: gp.mju@gov.si, faks 01/478-18-78;
internetni naslov: http://www.mju.gov.si/.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo: RS, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
http://www.mju.gov.si/index.phd?id=22,
v roke: tajništvo službe za javna naročila Ministrstva za javno upravo, 6. nadstropje,
tel.
01/478-18-83,
e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si/.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
glavna pisarna – vložišče, tel. 01/478-18-83,
e-pošta: gp.mju@gov.si, faks 01/478-18-78,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si/
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del za izgradnjo Policijske postaje Gorišnica, šifra 430-23/2006, zap. št.
JN.: 03/06.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gorišnica.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja Policijske postaje Gorišnica z
vsemi pripravljalnimi, gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli, z zunanjo
ureditvijo in komunalnim energetskim
napajanjem ter z izdelavo vse z zakonom
predpisane tehnične dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz PZR, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije in predračuna.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje: 9 mesecev od oddaje naročila; začetek marec 2006, zaključek februar 2007.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 7,000.000 SIT z veljavnostjo do
vključno 30. 6. 2006.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Finančno zavarovanje za odpravo napak
v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: naročnik bo pogodbeno vrednost plačeval na podlagi potrjenih začasnih
mesečnih situacijah in končne situacije, in
sicer 60. dan od uradnega prejema situacije,
potrjene s strani nadzora.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organ; imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je na podlagi take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Dokazila:
1.1 Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
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2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
Dokazilo:
2.1. Fotokopija potrdila, izdanega s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za
kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem.
2.2. Potrjen obrazec izjave ponudnika
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen oziroma
ni vpisan v kazensko evidenco in ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.1. Ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Dokazilo:
Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
1.2 Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež.
Dokazilo:
Fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
1.3. Ponudnik mora izkazati, da ima letni prihodek najmanj 700,000.000 SIT brez
DDV.
Dokazilo:
– BON-1/P ali bilanca uspeha ali potrdilo
banke.
1.4. Ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila.
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano
skladno z odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS,
št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma od izdaje revizorskega
poročila. Revizorsko poročilo ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnem oddaje ponudbe.

Mnenje pooblaščenega revizorja mora
vsebovati informacijo, da je ponudnik poravnal obveznosti do zaposlenih po kolektivni
pogodbi.
1.5. Ponudnik mora potrditi (podpiše in
žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik predložiti tudi seznam podizvajalcev.
Dokazili:
Ponudnik podpiše in žigosa priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, morata izpolniti, podpisati in žigosati seznam podizvajalcev ponudnik in
podizvajalec.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2.1. Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
430,000.000 SIT z DDV.
Dokazila:
Ponudniki priložijo 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/ov (priložen
obrazec),
Opomba: pri navedbi opravljenega dela
mora ponudnik obrazec, ki izkazuje opravljen posel izpolniti v celoti. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.
Nepravilno navedeno naročilo, ki ne bo
potrjeno z dokazilom v obliki potrdila na
priloženem obrazcu, ki bo potrjevalo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbene obveznosti, se ne bo upoštevalo
pri ugotavljanju usposobljenosti ponudnika!
Naročnik bo upošteval izključno zaključena dela po pogodbi.
Kot istovrsten objekt razpisanemu objektu ustreza objekt iz skupine 122 in 126.
Enotne klasifikacije vrst objektov (CC-Si)
iz Uredbe Vlade RS, (Ur. l. RS, št. 33/03).
2.2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1 UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04).
Dokazilo:
Fotokopija veljavne zavarovalne police
za predmet javnega naročila.
3. Kadrovski pogoji
3.1. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s
77. členom ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS,
št. 102/04).
Dokazili:
– fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
– strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebja.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost: 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: 430-23/2006, zap.
št. JN. 03/06.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo; 3. 3. 2006, Ob-6405/06.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: 21. 4. 2006
do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 20.000 SIT.
Način plačila: potrdilo o nakazilu zneska
20.000 SIT na št. računa: 01100-6300109972,
model 18, sklic: 15202-7141998-2006.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 4. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 4.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo,
sekretariat, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, 6. nadstropje, sejna soba, služba za
javna naročila.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3) Dodatne informacije:
Ponudniki lahko pisana vprašanja v
zvezi s predmetno razpisno dokumentacijo naslavljajo tudi na vzpostavljen informacijski sistem Vprašanja in odgovori, do
katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.si/razpisi/ ali neposredno na
naslovu http: www2gov.si:8000/javnar/invodg.nsf.
Odgovori na vprašanja se objavljajo na
omrežju internet na prej navedenem informacijskem sistemu, postavljenem v ta namen, ponudnikom, ki naročajo odgovore, pa
se pošiljajo tudi preko elektronske pošte.
Naročnik bo dajal pojasnila oziroma odgovarjal na vprašanja v zvezi s predmetnim
javnim razpisom le v kolikor bodo vprašanja postavljena v informacijskem sistemu
v mapi z oznako šifra: 430-23/2006, Zap.
št. JN: 03/06 VV. Na vprašanja, ki bodo v
informacijskem sistemu postavljena v druge
mape, naročnik ne bo odgovarjal.
Več informacij o postavljanju vprašanj ponudniki lahko dobijo na naslovu
http://www.mju.si/razpisi/.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija: Slovenska 54, PP 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. 01/487-18-83, faks 01/478-18-78.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-49/2006
Ob-8013/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Branko Malek, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/881-21-11, faks 02/881-21-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1 .

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/881-21-11, faks 02/881-21-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/
(povezave – »razpisi«).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-49/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija Osnovne šole Šmartno – faza
1 – 3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šmartno pri Slovenj
Gradcu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija obstoječe šole, razdeljena na tri faze.
Del prenove se bo izvedel 2006, drugi del
2007.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 17. 6. 2006 in/ali konec
25. 8. 2006 za dela 2006 in počitnice 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija banke kot garancija za resnost
ponudbe v višini 500.000 SIT.
Garancija banke za dobro izvedbo posla
5% od pogodbene vrednosti.
Garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku 5% od obračunske vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisnimi pogoji 60 dni od izstavitve začasnih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge evidence,
– ustrezno dovoljenje za opravljanje tovrstnih dejavnosti – obrtno dovoljenje,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo, da ima poravnane davke ali
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1,
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvedba vsaj 30% vrednosti vseh del z
lastnim kadrom,
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– reference iz zadnjih treh let za izdelavo
primerljivih objektov,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 80%,
2. reference 20%.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2006 na
spletnih straneh www.slovenj-gradec.si.
Cena:
1. razpisna dokumentacija na spletnih
straneh je brezplačna,
2. ponudnik ki želi pridobiti tehnični del
dokumentacije (projekti) mora plačati 8.000
SIT. Pridobiti jo je mogoče pri Branku Maleku po predhodnem naročilu.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
01312-0100010322, sklic 00 430-49-2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 5. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2006
ob 9. uri; Mestna občina Slovenj Gradec,
sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 3. 2006.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-8035/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka (-e): Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, v roke:
Niko
Somrak,
tel.
+386/7/491-280,
+386/7/491-275,e-pošta:niko.somrak@krsko.si,
faks +386/7/49-81-276.
Internetni
naslov
naročnika:
www.krsko.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedni(-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 navedni(-h) kontaktni(-h) točki (-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki (-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: naročnik izvaja postopek
v imenu drugih naročnikov: ne.
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II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija plazu na lokalni cesti Krško-Sremič.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: lokalna cesta Krško-Sremič, Občina Krško.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je sanacija plazu, ki je
onemogočil varno ovijanje prometa po
navedeni lokalni cesti.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.12.21.24-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celovita
sanacija.
Ocenjena vrednost brez DDV: 25,000.000
SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje: 2 meseca po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe,
– ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačilo v 60 dneh po prejemu
situacij v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
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:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika;
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– podatki o finančnem stanju ponudnika
(obrazec BON1/P in/oziroma BON 2).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja sanacije zemeljskih plazov v zadnjih petih letih,
v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila vključno z zahtevanimi obrazci;
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika;
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
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.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: 351-73/2006
O605.
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. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 10.000
SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 12. 6. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 4.
2006 ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba
D.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju
podpisana in žigosana s strani odgovorne
osebe 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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2006.
Občina Krško
Št. 4300-0007/2006
Ob-8163/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Zdenko Plankl, univ. dipl.

prav., Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-73, faks
03/575-43-28, elektronska pošta: Zdenko.plankl@slovenskekonjice.si, internetni
naslov: www.slovenskekonjice.si
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Koning, kontaktna oseba: Vlado Fijavž, inž. gradb., Mestni trg
7, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/759-38-10, faks 03/759-38-11, elektronska pošta: koning@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Koning, kontaktna oseba: Vlado
Fijavž, inž. gradb., Mestni trg 7, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/759-38-10,
faks 03/759-38-11, elektronska pošta: koning@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Slovenske Konjice, tajništvo, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/757-33-60, faks 03/575-43-28, elektronska pošta: info©slovenskekonjice.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnovitvena gradbeno-obrtna dela na
spodnjem in zgornjem gospodarskem
objektu Samostan Žiče-Žička Kartuzija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Samostan Žiče – Žička
Kartuzija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: začetek leto 2006, konec leto
2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali dni 36 mesecev
od oddaje naročila; začetek junij 2006 in/ali
konec 31. 5. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo dobave blaga,
ki je predmet razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: bančna garancija v višini 10%
ponudbene vrednosti z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo
del. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. plačilni pogoji.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4300-0007/2006
(132).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 4. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo
na transakcijski račun TRR Banke Slovenije
01313-0100003434 pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2006
ob 12. uri; v sejni sobi št. II Občine Slovenske Konjice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Dodatne informacije: na podjetju
Koning d.o.o., Mestni trg 7, Slov. Konjice
– Vlado Fijavž, inž. gradb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Občina Slovenske Konjice
Ob-8165/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba:
Jereb Tone, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel. 01/787-83-84,
01/787-83-85, faks 01/787-76-97, elektronska pošta: Obc.ivancna.gorica@silo.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica,
kontaktna oseba: Jereb Tone, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel.
01/787-83-84, faks 01/787-76-97, elektronska pošta: Obc.ivancna.gorica@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba: Markelj Tatjana, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel.
01/787-83-84, faks 01/787-76-97, elektronska pošta: Obc.ivancna.gorica@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave
za
sodelovanje: Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba: Markelj Tatjana, Sokolska
ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel.
01/787-83-84, faks 01/787-76-97, elektronska pošta: Obc.ivancna.gorica@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: asfaltiranje in postavljanje
prometne signalizacije na občinskih cestah,
nekategoriziranih poteh in drugih površinah
v Občini Ivančna Gorica za leto 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
asfaltiranje cest in drugih površin v Občini Ivančna Gorica v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno področje Občine
Ivančna Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: iz analize preteklega leta, leta 2005 podajamo po-

vršine položenega asfalta razdeljenega po
vrsti asfalta:
1. preplastitev z AB (m2) – 9.500 m2,
2. enoslojni asfalt BNOP (m2) –
8.000 m2,
3. mulde strojne z AB (m) – 1.200 m,
4. mulde strojno z BNOP (m) – 400 m,
5. grobi asfalt (m2) – 1.700 m2.
Cena se oblikuje na m2 asfalta.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od podpisa pogodbe do konca leta
2006 (odvisno glede na vremenske razmere).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek od podpisa pogodbe
in/ali konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu s Pravilnikom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje
javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/04),
ter Pravilnikom o spremembah Pravilnika o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti
v postopku oddaje javnega naročila (Uradni
list RS, št. 87/04).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z Zakonom o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02),
podzakonskim predpisi in pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ne.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da pri ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek,
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005,
– poročilo pooblaščenega revizorja, iz
katerega je razvidno, da ima ponudnik poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o tehničnih kapacitetah za izvedbo gradnje,
– seznam gradenj s področja asfaltiranja cest.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference,
3. fiksnost cen.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0015/2006-TJ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
razpisne dokumentacije plačati na TRR
01239-0100002162.
Potrdilo je potrebno poslati po faksu
01/787-76-97 na Občino Ivančna Gorica.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 4. 2006 do 8.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2006
ob 9. uri; Občina Ivančna Gorica, Sokolska
ulica 8, 1295 Ivančna Gorica (sejna soba).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
Občina Ivančna Gorica
Ob-8191/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/83-18-100, faks 01/83-18-119, elektronska pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.si,
internetni naslov: www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Kamnik, kontaktna
oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-100, faks
01/83-18-119, elektronska pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.si, internetni naslov:
www.kamnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Kamin
Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-105, faks 01/83-18-119.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/83-18-100, faks 01/83-18-119.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. obnova fasade 500 m2, zamenjava
strešne kritine 300 m2, zamenjava oken
24, rekonstrukcija sanitarij 2 enoti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Stranje pri Kamniku.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
fasade 500 m2, zamenjava kritine 300 m2,
zamenjava oken 24 komadov, rekonstrukcija sanitarij 2 enoti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: delo se mora izvesti v mesecu juliju 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila, začetek junij 2006 in/ali konec julij 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrjenih situacijah.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: dokazilo o vpisu v sodni register oziroma dokazilo o priglašeni dejavnosti pri
pristojni davčni upravi, potrdilo da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
potrdilo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kazni-
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vega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
BON 1 in BON 2 ter potrdilo o solventnosti
ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence ter potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2,
potrdilo banke o solventnosti ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga s potrebnimi kapacitetami za izvedbo
javnega naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. ponudbena cena – 100%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Kamnik št.
01243-0100002257.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 24. 6. 2006 in/ali 61 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 11. uri, Občina Kamnik, Glavni trg 24,
sejna soba št. 17, pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Občina Kamnik
Št. 430-148/2006
Ob-8323/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za
logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba: Matjaž Šoba,
univ. dipl. inž. grad., Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-07,
faks 01/471-16-37, elektronska pošta: matjaz.soba@mors.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: Ministrstvo
za obrambo – glavno vložišče, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS – 807/06 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija konstrukcije objekta Kadetnica
v Mariboru; I. etapa / 1c. faza.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor, Ramovševa ul.
2 Vojašnica Generala Maistra, objekt Kadetnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz tehniškega opisa in grafičnih
prilog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5 mio SIT za resnost
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
mesečnih situacija (60 dni) kot je podrobneje opisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom ZJN-1, če
nastopi skupina ponudnikov v skupni ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
So podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji:
Izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da je ponudnik registriran
za dejavnost, ki je predmet JN in izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
Potrdilo, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (ne starejše od 90 dni), da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
prisilna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim (ne starejši od 90 dni).
Potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
Potrdilo, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v zadnjih petih letih pred objavo
JN ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem (ne starejše
od 90 dni).
Odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje
naročila ali lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: so podrobneje
opisani v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik v svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe,
poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, pod izvajalcev in kooperantov (skladno s 6. členom Odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99, 64/01).
Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve (ne starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe).

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 4. 2006.
Cena (kjer je potrebno) 5.000 SIT.
Valuta: pred dvigom.
Pogoji in način plačila: 5.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št.
javnega razpisa MORS - 807/06-ODP) na
transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno s pooblastilom o dvigu in po predhodni najavi ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu
(vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 13. uri; Direktorat za logistiko, Služba za
nepremičnine, Vojkova ul. 61, 1000 Ljubljana, sejna soba 327/ 3. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Ministrstvo za obrambo RS
Direktorat za logistiko
Sektor za gospodarjenje
z nepremičninami
Št. 430-0002/2006
Ob-8328/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/81-81-700, faks 03/81-81-724, elektronska pošta: obcina@rogaska-slatina.si, internetni naslov: www.rogaska-slatina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba ceste v Žibernik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje po lokacijskem
načrtu S3/B, Rogaška Slatina.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50 500, 50 502,
50 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
cestne trase okvirne dolžine 750 m, vključno
s premostitvenima objektoma, odvodnjavanjem, javno razsvetljavo in drugimi s projektom opredeljenimi deli, podrobneje v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 20. 5. 2006 in konec
20. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT in veljavnostjo
najmanj 60 dni po odpiranju ponudb,
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti izjavo o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti bo
predložil ob sklenitvi pogodbe),
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti izjavo o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi (bančno garancijo v višini 5% pogodbene vrednosti bo
predložil do tehničnega pregleda, oziroma
prevzema del).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo plačeval dela na osnovi situacij,
izstavljenih v višini stopnje gotovosti del,
naročnik jih bo plačeval v roku 60 dni od
uradnega prejema situacije, ob upoštevanju določil ZIPRS0607 (Ur. l. RS, št. 116 z
dne 22. 12. 2005), podrobneje v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta, iz
katerega je razvidno, kdo je nosilec posla in
sklenitelj pogodbe.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
– veljavna registracija (priložiti originalen
izpis iz sodnega registra ali druge ustrezne
uradne evidence, ki ne sme biti starejši od
30 dni),
– veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (priložiti potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali
druge evidence, oziroma lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno),
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (priložiti originalno potrdilo Ministrstva
za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco),
– potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da družba ni v
postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše
od 30 dni),
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, da ima ponudnik poravnane vse
prispevke in davke, skladno z veljavno zakonodajo (priložiti originalno potrdilo Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, ki ni
starejše od 30 dni),

– izjava ponudnika, skladno s 6. točko
četrtega odstavka 42. člena ZJN-1A (Uradni
list RS, št. 2/04),
– izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije,
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
– izjava o popolnosti ponudbenih cen,
– garancija za resnost ponudbe,
– izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava o izdaji garancije za odpravo
napak v garancijski dobi,
– izpolnjen obrazec referenčna lista ponudnika pri izvedbi najmanj treh projektov, ki
so po naravi (izvedba gradbenih del, novogradnje, rekonstrukcije, obnove, modernizacije, ureditve) in sestavi (gradnja cest) vsaj
enakovredni razpisanemu javnemu naročilu, in sicer na avtocestah, glavnih cestah,
regionalnih cestah ali na lokalnih cestah.
Vrednost del, ki jih je v okviru posameznega referenčnega projekta izvedel ponudnik,
mora znašati najmanj 120 milijonov SIT brez
DDV, ponudnik pa jih je izvedel v času med
1. 1. 2003 in 31. 12. 2005,
– minimalni plačilni rok je 60 dni,
– izjava o predvidenih podizvajalcih,
– izjava o resničnih in nezavajajočih podatkih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0002/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče brezplačno do 25. 4.
2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za odpiranje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 25. 4. 2006 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Rogaška Slatina, I. nadstropje občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Občina Rogaška Slatina
Ob-8332/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Odranci, kontaktna oseba: Matija Kikel,
Panonska ul. 33, 9233 Odranci, Slovenija,
tel. 02/577-34-80, faks 02/577-34-86, elektronska pošta: obcina.odranci@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sprehajalna in kolesarska steza Odranci–Lipa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Odranci–Lipa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila, začetek 10. 5. 2006, konec 10. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člena oziroma v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN
42. člena oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člena oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 4. 2006, cena:
36.000 SIT – za sklop.
Pogoji in način plačila: plačilo stroškov
razpisne dokumentacije je potrebno nakazati na TRR 0312-1009808936 – podjetja
Atrij d.o.o. Odranci.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ponudnika oziroma zakoniti zastopniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 13. uri, sejna soba Občine Odranci, Panonska ulica 33, Odranci.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Občina Odranci
Ob-8336/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet,
Uprava RS za pomorstvo, kontaktna oseba: Ines Hrastič Pavlič, Ukmarjev trg 2, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/663-21-00, elektronska pošta: ursp.box@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
poglabljanje bazena III v koprskem pristanišču.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: bazen III v koprskem
pristanišču.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predviden izkop ca. 100.000 m3 materiala.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: če izvajalec nastopa s podizvajalci ali kooperanti
mora predati naročniku najkasneje v roku 10
dni od podpisa pogodbe nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv v višini 5% pogodbene vrednosti za kritje potrjenih obveznosti
izvajalca del do njegovih podizvajalcev in
kooperantov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
mesečnih situacij, 60-dnevni rok plačila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je ponudnik
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katere je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2003, 2004, 2005) znaša najmanj v višini

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dvakratne vrednosti njegove ponudbe brez
DDV (dokazilo: izjava o letnih prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: izjava o
neblokiranem transakcijskem računu);
– izpolnjevanje obveznosti in poravnane
zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(dokazilo: izjava o izpolnjevanju obveznosti
in poravnanih zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti – oprema in mehanizacija (dokazilo: izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu);
– upoštevanje obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki
Sloveniji (dokazilo: izjava o upoštevanju
predpisov s področja varstva pri delu, zaposlovanja in delovnih pogojih).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 4. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR št. 01100-6300109972
– Izvrševanje proračuna, po modelu in sklicu 11 24120-714199 – št. objave z navedbo: razpisna dokumentacija – poglabljanje
bazena III.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006, do 10.
ure, Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, 6000 Koper.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 12. uri, Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za pomorstvo
Št. 10/06
Ob-8352/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom upokojencev Vrhnika, kontaktna
oseba: Marija Mojca Drmota, Idrijska 13,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/757-01-00,
faks 01/757-01-11, elektronska pošta: mojca.drmota@du-vrhnika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Primis Vrhnika d.d., kon-

taktna oseba: Marinka Žibert, Tržaška 23,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-56-16,
faks 01/755-60-04, elektronska pošta: marinka.zibert@primis.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Primis Vrhnika d.d., kontaktna
oseba: tajništvo, Maja Treven, Tržaška 23,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-56-16,
faks 01/755-60-04, elektronska pošta: marinka.zibert@primis.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: delna nadzidava objekta, zamenjava
strešne kritine na starem objektu in prizidku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom upokojencev, Idrijska
13, Vrhnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina je razvidna iz dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek del 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti. Predloži jo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v skupni vrednosti 10%
od vrednosti končne situacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo navedena dela plačeval po začasnih obračunskih situacijah in končni obračunski situaciji potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika
v roku najmanj 60 dni in največ 90 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja, v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi tega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo pristojnega organa o registraciji dejavnosti ponudnika:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): originalni izpisek iz sodnega registra.
Datum izdaje potrdila ne sme biti starejši od
30 dni od dneva odpiranja ponudb;
– za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik): originalno potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
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Republike Slovenije, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
2. Potrdilo pristojnega organa, da ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem in mu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Datum izdaje originalnega ne sme biti
starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
3. Potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije, da njegovo poslovanje
ni predmet sodne preiskave in da njegovo
poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljeno.
Datum izdaje originalnega potrdila ne
sme biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve;
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudb, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti
določenih s predpisi.
2. Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
Dokazila za pravne osebe (gospodarske
družbe): odločba pristojnega organa, izdana
skladno s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah, za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet tega javnega naročila, če tako
zahteva drug zakon, ki določa še posebne
pogoje za opravljanje te dejavnosti.
Dokazila za fizične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik): priglasitveni list začetka poslovanja, izdan s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS.
3. Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel
v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran žiro račun.
Dokazilo za pravne osebe:
– originalni obrazec BON1 in BON 2,
izdan s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 sme
biti starejši od datuma oddaje ponudb, BON
1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje. Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo;
– izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle obveznosti.
Dokazila za fizične osebe:
– originalno potrdilo banke, pri kateri
ima odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na TTR za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe;
– napoved za odmero davka od dohodkov za preteklo leto, originalno potrjeno s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, vključno z bilanco stanja za preteklo
leto;

– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika za dela v zadnjih
petih letih na primerljivih objektih s priloženimi izjavami naročnikov;
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del po ZGO-1 (dokazilo: podatki o vodilnem
tehničnem osebju);
– izjava ponudnika o razpoložljivih kapacitetah in tehničnih zmogljivostih;
– ceniki: materiala, mehanizacije, prevozov, delovne sile, faktor na bruto urno postavko, manipulativni stroški, ipd.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 4. 2006.
Cena razpisne dokumentacije: 12.000
SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 13. ure. Stroški razpisne dokumentacije se plačajo z
virmanom na TTR: 02027-0017178221 pri
NLB z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije. Prevzemnik mora razpolagati s dokumentom o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2006
ob 13. uri v Domu upokojencev Vrhnika,
Idrijska 13, Vrhnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Dom upokojencev Vrhnika
Ob-8378/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Žale
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Pozderec,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/420-17-19, faks 01/420-17-02, elektronska pošta: tajnistvo@zale.si, internetni
naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Žale d.o.o., kontaktna oseba: Janez Pozderec, Med hmeljniki 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-17-19, faks
01/420-17-02.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Žale d.o.o., kontaktna oseba: Janez Pozderec, Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/420-17-19, faks 01/420-17-02, elektronska pošta: tajnistvo@zale.si, internetni naslov: http://www.lj-jh.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Žale
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Pozderec,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/420-17-19, faks 01/420-17-02, elek-
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tronska pošta: tajnistvo@zale.si, internetni
naslov: http://www.lj-jh.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila blago-vozila: izvedba, nabava blaga – vozila, ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – V- 02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup vozil.
II.1.7) Lokacija, kraj dobave ali izvedbe: pri naročniku Žale javno podjetje d.o.o.
– Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana,
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila:
1. sklop komunalno vozilo 3 kosi,
2. sklop pogrebno vozilo za oddelek urejanja pokojnikov 1 kos,
3. sklop električno vozilo za pogreb s
krsto 1 kos
4. sklop osebno vozilo oddelek urej. pokojnikov 1 kos.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: nabave se izvedejo maksimalno v
roku 90 dni od podpisa pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 90 dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo
ali menico v znesku 10% vrednosti ponudbe, ki mora veljati do 15. 5. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila minimalno 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravna oseba ali samostojni
podjetniki.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot v točki 2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v točki 2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v točki 2.1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, trgovske uzance.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 80 točk,
2. reference – 10 točk,
3. rok dobave – 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 4. 2006 do 9.
ure, dvig razpisne dokumentacije je možen
od prvega dne po objavi javnega naročila,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v tajni-
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štvu naročnika ali na internetnem naslovu
http://www.jh-lj.si (v rubriki javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 10. uri, sejna soba naročnika Žale javno
podjetje d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana (I. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Žale d.o.o.
Ob-8486/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dornava, kontaktna oseba: Jožef Munda, Dornava 125, 2252 Dornava, Slovenija,
tel. 02/754-01-10, faks 02/755-07-91, elektronska pošta: munda@dornava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev kuhinje v Osnovni šoli Franja
Žgeča Dornava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dornava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006, konec 10. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe; izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila bodo izvršena v roku 90 dni po prejetih
situacijah, kot je podrobneje navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
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ročila, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
ali da ima ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnane v RS tiste dajatve, ki jih mora
poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi sposobnostmi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. rok izvedbe,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačila stroškov
razpisne dokumentacije je potrebno nakazati na TRR št. 012240100016768.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 13. uri; Občina Dornava, Dornava 125.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Občina Dornava
Ob-8489/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Dušan
Lužar, Ulica Stare pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-27, faks
01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si, internetni naslov:
http://www.lekarna-lj.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca za adaptacijo poslovne
enote Lekarna Idrija in službenega stanovanja v Idriji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Idrija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.26.27.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. ponudnik bo moral za resnost ponudbe
predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 3,000.000
SIT. Finančno zavarovanje mora veljati za
čas veljavnosti ponudbe,
2. izbrani ponudnik bo moral ob sklenitvi
pogodbe (najkasneje v 8. dneh po podpisu
pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe)
predložiti za dobro izvedbo posla in garancijsko odpravo napak bančni garanciji ali
kavcijski zavarovanji v višini 10% pogodbene vrednosti. Finančno zavarovanje za
dobro izvedbo bo moralo veljati še 6 mesecev po prevzemu del. Finančno zavarovanje za izvajanje garancijskih obveznosti bo
moralo biti predloženo kot pogoj za končni
prevzem in veljati od dneva zaključka del in
še dve leti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obračun
del se bo izvajal mesečno po situacijah.
Naročnik se obvezuje plačati opravljeno storitev v 60 dneh po prejemu in potrditvi posameznega izstavljenega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava;
5. ponudnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve določene
z zakonom;
6. ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega računa;
7. ponudnik nudi 60-dnevni plačilni rok
po opravljenih delih in po prejemu pravilno
izstavljenega računa;
8. ponudnik nudi 2-letni garancijski rok;
9. ima poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev in da v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenih razmerij zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
10. ponudnik ima zadostne kadrovske in
tehnične kapacitete za izvedbo storitev, ki so
predmet tega javnega naročila;
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11. ponudnik je v zadnjih treh letih od datuma objave razpisa izvedel vsaj tri podobne
posle, pri čemer je vrednost posameznega
posla vsaj enaka ponudbeni vrednosti. Za
podoben posel se šteje adaptacija oziroma rekonstrukcija visoke gradnje (poslovni,
stanovanjski objekt, zdravstveni dom, šola,
trgovina ali podobno);
12. ponudnik zagotavlja izvedbo vseh del
v roku treh mesecev od podpisa pogodbe;
13. ponudnik sprejema vse pogoje, ki so
določeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
Ad 1) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
Ad 2) izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence; če takega dovoljenja
ponudnik ne bo predložil bo naročnik štel,
da je ponudnik s podpisom ponudbe podal
izjavo, da ga za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ne potrebuje;
Ad 3) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
Ad 4) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
Ad 5) potrdilo pristojne izpostave davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Ad 6) obrazec BON-1/P, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, s katerega je razvidno
stanje na transakcijskem računu za zadnjih
šest zaključenih mesecev pred oddajo ponudbe (samostojni podjetniki v tem primeru
podajo potrdilo banke);
Ad 7) izjava ponudnika - izpolnjen obrazec št. 3;
Ad 8) izjava ponudnika - izpolnjen obrazec št. 4;
Ad 9) izjava ponudnika - izpolnjen obrazec št. 5.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
Ad 10) izjava ponudnika - izpolnjen obrazec št. 6;
Ad 11) izjava ponudnika - izpolnjen obrazec št. 7;
Ad 12) izjava ponudnika - izpolnjen obrazec št. 8;
Ad 13) izjava ponudnika - izpolnjen obrazec št. 9.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom se za razpisno dokumentacijo plača 10.000 SIT na račun naročnika št.
01261-6030275049.
Kontaktna oseba za pridobitev razpisne
dokumentacije je mag. Dušan Lužar, vodja
službe za investicije, plan in analize, dosegljiv na tel. 01/230-61-27.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 4. 2006, do 10.
ure, Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde
11, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: Odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2006
ob 12. uri, Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: skrajni rok, do
katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je 5 dni pred potekom roka za oddajo
ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Lekarna Ljubljana
Ob-8496/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.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: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja nadomestnega mostu čez Črnec
v Veliki Polani na cesti R3-729/4206.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 4206 cesta R3-729
Hotiza–Velika Polana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 300 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je pred
met naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
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– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
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tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 54,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-8497/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.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: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sanacija plazu “Koritnica” na cesti R2-403/1072 Kneža–Podbrdo v km
5.541.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1072 cesta R2-403
Kneža–Podbrdo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je pred
met naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima
ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter

izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 29,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-8498/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.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: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sanacija plazu “Gabrsko” na cesti
R2-427/1351 Latkova vas–Trbovlje v km
13,873.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1351 cesta R2-427
Latkova vas–Trbovlje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 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 plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je pred
met naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);

– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
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Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
113,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-8499/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.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: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija Jurklošter–Dežno od km
2 + 240 do km 2 + 990.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1224 cesta R3-680
Jurklošter–Dežno.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 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 plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
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– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 do 11.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
114,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-8500/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.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: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
R2-438/1306 preplastitev Sladki vrh–Trate: gradbena dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1306 cesta R2-438
Šentilj–Trate.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je pred
met naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
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znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2006 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 40,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-8501/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.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: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
R2-440/1296 obnova Cankova–Kuzma:
gradbena dela 2. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1296 cesta R2-440
Cankova–Kuzma.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 300 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
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– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2006 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2006
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 60,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-8502/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.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: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
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ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih del za preplastitev ceste R3-653 Hrib–Trava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1364 cesta R3-653
Hrib–Trava–Podplanina.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil

blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2006 do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
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ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2006
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 55,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Ob-8183/06
Obvestilo
o prekinitvi postopka javnega naročila
Naročnik prekinja postopek javnega naročila št. JN-1/2006: čiščenje prostorov, hišniška opravila, pomožna dela v kuhinji ter
dobava in nameščanje toaletne galanterije,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1.
2006, Ob-1397/06 ter v Ur. l. RS, št. 26 z
dne 10. 3. 2006, Ob-6848/06.
Naročnik je na podlagi vprašanj potencialnih ponudnikov ugotovil, da ni pripravil
takšne razpisne dokumentacije na podlagi
katere bi lahko potencialni ponudniki predložili pravilne ponudbe.
Naročnik bo objavil nov javni razpis v
Uradnem listu RS, predvidoma dne 31. marca 2006.
Dom za varstvo odraslih Velenje
Št. 040801/2006-2

Ob-8344/06

Spremembe in dopolnitve
Naročnik: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva ul. 7, Ptuj v javnem razpisu,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23 z
dne 3. 3. 2006, Ob-5470/06, za izvajanje
storitev fizičnega in tehničnega varovanja
poslovnih prostorov Okrožnega sodišča
na Ptuju in Okrajnega sodišče na Ptuju in
tehničnega varovanja poslovnih prostorov
Okrajnega sodišča na Ptuju, Oddelek za
prekrške, spreminja in dopolnjuje naslednje
točke tako, da pravilno glasijo:
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: doda se nov drug
odstavek, ki glasi: »Ponudnik ne sme imeti blokade katerega izmed transkacijskih
računov v zadnjih šestih mesecih.«.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo za izpolnjevanje
pogoja 8. točke III.2.1): izjava ponudnika
o zagotovitvi odzivnega časa; izjava ponudnika, da so izvajalci storitev strokovno
usposobljeni oziroma osebe izpolnjujejo
pogoje po Zakonu o zasebnem varovanju
in seznam treh izvedenih storitev v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe za fizično in tehnično varovanje objektov vključno s tremi originalno potrjenimi izjavami
– potrdili referenc na obrazcu iz razpisne
dokumentacije, ki morajo potrjevati ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti v posamični vre-

dnosti najmanj 10,000.000 SIT brez DDV
letno ter seznam zaposlenih usposobljenih
varnostnikov – najmanj 4, s fotokopijami
njihovih službenih izkaznic, ki bi opravljali
storitve po tem naročilu.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Okrožno sodišče na Ptuju
Ob-7828/06
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 26 z dne 10. 3.
2006, Ob-6801/06, je bil objavljen razpis za
javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije na nivoju PGD, PZI za sistem zbiranja,
odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Loška dolina.
V točki IV.3.3) je besedilo »Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:
12. 4. 2009 do 13. ure, na sedežu Občine
Loška dolina – sprejemna pisarna.« napačno.
Pravilno besedilo se glasi: »Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:
12. 4. 2006 do 13. ure, na sedežu Občine
Loška dolina – sprejemna pisarna.«.
Občina Loška dolina
Št. 20/06

Ob-8326/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila št. 16/06, Ob-7707/06 »Izvedba
zagotavljanja računalniškega preverjanja
znanja brezposelnih iz sklopa a in sklopa
b oseb (ecdl certificiranje)«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006,
se spremeni letnica v točkah:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 12. 2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 4. 2006.
Znanstvenoraziskovalno
središče Bistra Ptuj
Št. 029-1/03-06

Ob-8351/06
Popravek
V javnem naročilu za oddajo storitve
po odprtem postopku za objekt »oprema
večnamenske dvorane pri OŠ Martin Korez Podlehnik«, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006, pod št.
15-202-2006, Ob-6712/06, se popravijo naslednje točke:
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 805/02-06.
IV.3.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 805/02-06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 3. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Odpiranje ponudb, datum, čas
in kraj: 30. 3. 2006 ob 12.30 v prostorih Občine Podlehnik.
Občina Podlehnik
Št. 110-1/06

Ob-8354/06
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 26 z dne 10. 3.
2006 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »Izdelavo gradbeno-tehničnega
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eleborata študije Variant HC Ptuj-Markovec«
(Ob-6843/06), ki pa se pravilno glasi: »Izdelava gradbeno-tehničnega eleborata študije Variant HC Ptuj-Markovci«.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 35603-5/2005
Ob-8189/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Breda Ogorelec, tel. 01/309-45-52, e-pošta:
breda.ogorelec@gov.si, faks 01/309-45-93.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mop.gov.si, www.natura2000.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontakt
ni(-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 navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov: enako kot pri
zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– okolje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: okrepitev izvajanja Nature 2000
v Sloveniji – Komunikacijska podpora izvajanju Nature 2000.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 13.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Komunikacijske in promocijske aktivnosti
imajo dva cilja:
– splošna prepoznavnost omrežja Natura 2000 in
– uvrščanje ohranjanja biotske raznovrstnosti med ključne razvojne priložnosti
Slovenije.
Komunikacijske in promocijske aktivnosti, katerih cilj je splošna prepoznavnost
omrežja Natura 2000, obsegajo: raziskava
odnosa javnosti do Nature 2000, priprava
predstavitve dobrih praks upravljanja območij Natura 2000, priprava strategije komuniciranja, izdelava načrta in izvedba akcije
komuniciranja, priprava predloga za vzpostavitev trajnosti komuniciranja na nacionalni ravni, merjenje učinkov akcije komuniciranja, vodenje projekta in usklajevanje s
skupino naročnika.
Komunikacijske in promocijske dejavnosti, katerih cilj je uvrščanje ohranjanja biotske raznovrstnosti med ključne razvojne
priložnosti Slovenije, obsegajo: evidentiranje potreb komunikatorjev po znanjih in promocijskih materialih, priprava usposabljanja
in izdelava priročnika (pogajanja, krizno komuniciranje, nastopanje v javnosti, participativno načrtovanje, delo v timu), izvedba
usposabljanja komunikatorjev in svetovanje
komunikatorjem, oblikovanje predlogov za
nadgradnjo strani www.natura2000.gov.si in
biltena eNatura za potrebe komuniciranja
med vsemi vpletenimi v Naturo 2000, oblikovanje predlogov za motiviranje deležnikov za sodelovanje pri upravljanju z območji
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Natura 2000 ter oblikovanje promocijskega
paketa za komuniciranje Nature 2000.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.42.20.00.
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: komunikacijske in promocijske aktivnosti.
Ocenjena vrednost brez DDV: 525.000
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za zavarovanje vračila avansa.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačilo bo v dveh delih. Plačila tujim ponudnikom bodo izvršena v eurih (EUR). Plačila slovenskim ponudnikom
bodo leta 2006 izvršena v slovenskih tolarjih
(SIT), v 2007 pa v eurih (EUR).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: če je ponudnik
joint venture ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb, morajo vse pravne osebe skupno
ali vsaka posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene pogoje v skladu s slovensko
zakonodajo in morajo na zahtevo naročnika
določiti enega izmed njih, da zastopa njihovo združenje ali konzorcij. Sestava združenja ali konzorcija pravnih oseb ne sme biti
spremenjena brez vnaprejšnjega pisnega
soglasja s strani naročnika.
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:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
1. so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
2. so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
3. so bili spoznani za krive zaradi ne
profesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
4. niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali
ostalih davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri so bili ustanovljen, ali
določbami države naročnika;
5. so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom skupnosti;
6. so v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
Dokazila so:
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet stečajni ali likvidacijski postopek, se
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sme biti starejše od 60 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika,
– izjava ponudnika, da se nanje ne nanaša nobena od situacij, navedenih v točkah
2) do 6).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– povprečen letni prihodek ponudnika
storitev mora biti v razdobju 2002-2004 najmanj 300.000 EUR;
– dokazilo o finančnih podatkih iz letnih
računovodskih izkazov za 2002, 2003 in
2004.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazilo, da je podjetje tehnično usposobljeno izvesti projekt, so reference projektov
podobne narave. Informacija o najmanj 5
referenčnih projektih, in sicer vsaj po en projekt za vsako od naslednjih področij:
– priprave strategije komuniciranja za
področje narave ali okolja,
– izdelave načrta in izvedbe akcije komuniciranja,
– usposabljanje za področje komuniciranja,
– komunikacijsko svetovanje naročniku
za področje narave ali okolja ter
– raziskava odnosa javnosti
mora biti vpisana v ustrezni obrazec prijave.
Prijave morajo biti predložene na
standardnem prijavnem obrazcu (na voljo na internetnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/b04_en.doc).
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju: predvideno najmanjše število 5 in, če je primerno, največje
število 8.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov:
Če bo ponudnikov več kot 8, bodo imeli
prednost tisti, ki imajo večje število referenčnih projektov iz točk 1 do 4:
1. število izdelanih strategij komuniciranja za področje narave ali okolja,
2. število izdelanih načrtov in izvedb akcij
komuniciranja,
3. število izvedenih usposabljanj za področje komuniciranja,
4. število izvedenih komunikacijskih
svetovanj naročniku za področje narave ali
okolja.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikaciji, povabila 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:: 2004/016-710.03.02.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 5. 2006 do 12. ure.

IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) 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): prehodni vir, številka projekta
2004/016-710.03.02, naslov projekta “Okrepitev izvajanja Nature 2000 v Sloveniji”.
Pravna podlaga za Prehodni vir 2004 je
Odločba Komisije št. K(2004) 4183 ter Finančni predlog za izvrševanje Prehodnega
vira za Slovenijo za leto 2004 (številka CRIS
2004/016-710).
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si/dkom, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži, zoper vsako ravnanje naročnika, po
odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema
odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si/dkom, faks +386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 3. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 35603-5/2005
Ob-8188/06
I.1) Name, addresses and contract point(s): Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana, Slovenia, for the attention of: Ms Breda Ogorelec, telephone:
00386/1/309-45-52,e-mail:breda.ogorelec@gov.si,
Fax: 00386/1/309-45-93.
General address of the contracting authority: www.mop.gov.si, www.natura2000.
gov.si.
Further information can be obtained at:
as in abovementioned contact point(s).
Specifications and additional documents
(including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system)
can be obtained at: as in abovementioned
contact point(s).
Tenders or requests to participate must
be sent to: as in abovementioned contact
point(s).
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– ministry or any other national or federal
authority, including their regional or local
sub-divisions;
– environment.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: Strengthening
Natura 2000 implementation in Slovenia
– Communication support to implementation of Natura 2000.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(c) Services.
Service category: No 13.
NUTS code: SI00.
II.1.3) The notice involves: a public contract.
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II.1.5) Short description of the contract
or purchase(s):
The objectives of communication and
promotion activities are:
– general visibility of the Natura 2000
ecological network;
– placing
biodiversity
conservation
among the key development opportunities
of Slovenia.
Communication and promotion activities
which aim at general identification of Natura
2000 ecological network consist of: research
of public attitude to Natura 2000, preparation of presentation relating to good management practices within the Natura 2000
sites, preparation of the communication action plan, implementation of the communication action plan, establishing a permanent
process of communication at national level,
assessment of communication action plan
effects, project management, harmonization
with the Client’s group.
Communication and promotion activities
which aim at placing biodiversity conservation
among the key development opportunities of
Slovenia comprise identification of communicators needs concerning knowledge and
promotional material, preparation of training
and elaboration of the manual (negotiation;
crisis communication, public appearance,
participative planning, team work), training of
communicators, consulting communicators,
shaping proposals for upgrading the website
www.natura2000.gov.si and eNatura Newsletter for purposes of communicating Natura
2000 to all stakeholders, shaping proposals
for encouraging stakeholders to participate in
the range of Natura 2000 site management,
drawing up a promotional package for communicating Natura 2000.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
74.42.20.00.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.1.8) Division into lots: no.
II.1.9) Variants will be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: 525.000
EUR.
II.3) Duration of the contract or time-limit
for completion: completion 15. 10. 2007.
III.1.1) Deposits and guarantees required: a pre-financing payment guarantee.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference to
the relevant provisions regulating them: the
payment will be in 2 instalments. Payments
shall be made in euro (EUR) for foreign
Contractors. For Slovenian Contractors,
payments shall be in national currency (SIT)
in 2006 and in EURO in 2007.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of economic operators to whom
the contract is to be awarded: if the Contractor is a joint venture or consortium of two
or more persons, all such persons shall be
jointly and severally bound to fulfil the terms
of the contract according to the law of the
state of the Contracting Authority and shall,
at the request of the Contracting Authority,
designate one of such persons to act as
leader with authority to bind the joint venture
or consortium. The composition of the joint
venture or consortium shall not be altered
without the prior consent in writing of the
Contracting Authority.
III.1.4) Other particular conditions to
which the performance of the contract is
subject: no.

III.2.1) Personal situation of economic
operators, including requirements relating
to enrolment on professional or trade registers:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Any supplier may be disqualified if:
1st they are bankrupt or being wound up,
are having their affairs administered by the
courts, have entered into an arrangement
with creditors, have suspended business
activities, are the subject of proceedings
concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
2nd they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
by a judgment which has the force of res
judicata;
3rd they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the Contracting Authority can justify;
4th they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the Contracting Authority
or those of the country where the contract is
to be performed;
5th they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for
fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities’ financial
interests;
6th they following another procurement
procedure or grant award procedure financed by the Community budget, they
have been declared to be in serious breach
of contract for failure to comply with their
contractual obligations.
The proofs are:
– certificate stating that no winding up
or bankruptcy proceedings have been introduced or initiated against the tenderer
must not be older than 60 days in reference
to the date for the submission of the tender
and shall be issued by the competent Court
in the Republic of Slovenia or by equivalent institution in the domicile country of the
tenderer;
– a declaration of the tenderer that he
is not in any of the situations mentioned in
2 to 6.
III.2.2) Economic and financial capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
The average annual revenue of candidate for the period 2002-2004 must be at
least 300.000 EUR.
Proof of financial data from balance
sheets for 2002, 2003 and 2004.
III.2.3) Technical capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Proofs of candidate’s technical capacity are reference projects of similar nature.
Information on at least 5 reference projects
– at least one project per each of these
fields:
– a communication strategy in the field of
nature or environment produced,
– a communications campaign action
plan prepared and implemented,
– a communication training carried out,
– communication consultations in the
field of nature or environment carried out,
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– a project in the field of public opinion
research should be included in the adequate
application.
Applications should be submitted on
the standard application form (available at
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/b04_en.doc).
III.3.1) Execution of the service is reserved to a particular profession: no.
III.3.2) Legal persons should indicate the
names and professional qualifications of the
staff responsible for the execution of the
service: no.
IV.1.1) Type of procedure: restricted.
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to
participate: envisaged minimum number 5 I
and, if applicable, maximum number 8.
Objective criteria for choosing the limited
number of candidates:
In case, the candidates are more than
eight, priority will be given to those with a
higher number of reference projects, defined
in 1 to 4:
1) number of communication strategies
in the field of nature or environment produced,
2) number of prepared and implemented
communications campaign action plans,
3) number of communication trainings
carried out,
4) number of communication consultations in the field of nature or environment
carried out.
IV.2.1) Award criteria: the most economically advantageous tender in terms of:
the criteria stated in the specifications, in
the invitation to tender or to negotiate or in
the descriptive document.
IV.2.2) An electronic auction will be used:
no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
2004/016-710.03.02.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: no.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or
requests to participate: 10. 5. 2006; 12.00
hrs.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or
requests to participate may be drawn up:
english.
VI.1) This is a recurrent procurement:
no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by community founds:
yes.
Transition Facility, project number
2004/016-710.03.02, project title: “Strengthening Natura 2000 implementation in Slovenia”.
The legal basis for Transition Facility 2004 is the Commission Regulation No
K(2004) 4183 and the Commission Decision
of 2004 on the financial contribution of Transition Facility for strengthening institutional
capacity to Slovenia (CRIS 2004/016-710).
VI.4.1) Body responsible for appeal
procedures: National Review Commission
for Reviewing Public Procurement Procedures, Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
Slovenia, e-mail: dkom@gov.si, telephone
+386/1/234-28, internet address (URL):
http://www.gov.si/dkom/?lng=eng,
fax
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Lodging of appeals: precise information on deadline(s) for lodging appeals: A
review claim may me submitted against all
acts of the Contracting Authority; after the
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decision on award of public contract, the
deadline for submitting review claims is ten
(10) days from receipt of the decision on
award of public contract.
VI.4.2) Service from which information about the lodging of appeals may be
obtained: National Review Commission
for Reviewing Public Procurement Procedures, Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
Slovenia, e-mail: dkom@gov.si, telephone
+386/1/234-28, internet address (URL):
http://www.gov.si/dkom/?lng=eng,
fax
+386/1/234-28-40.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
17. 3. 2006.
Ministry of the Environment and Spatial
Planning of the Republic of Slovenia
Št. 90/06
Ob-7802/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Novo mesto, kontaktna
oseba: Sandra Oblak, Šmihel 8, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. +386/7/393-32-58,
faks +386/7/393-32-55, elektronska pošta:
vdcnm@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: priprava in dostava gotovih
obrokov hrane – 1/06-jn.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Pogodba bo sklenjena za obdobje
dveh let, predmet naročila je sukcesivna priprava in dostava gotovih obrokov
hrane, okvirno število obrokov: 23.700
v dveh letih oziroma 130 obrokov dnevno, od tega 18.000 obrokov osnovne
prehrane, 1.400 obrokov diabetes dietne prehrane in 5.300 obrokov dietne
prehrane.
En obrok je sestavljen iz zajtrka, kosila in večerje. Dostavljati je potrebno
vsak del obroka posebej ob določeni
uri in poskrbeti za odvoz organskih odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Varstveno delovni center
Novo mesto, Šmihel 8, Novo mesto.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
55.52.30.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Okvirno število obrokov: 23.700 v dveh
letih oziroma 130 obrokov dnevno, od tega
18.000 obrokov osnovne prehrane, 1.400
obrokov diabetes dietne prehrane in 5.300
obrokov dietne prehrane.
En obrok je sestavljen iz zajtrka, kosila
in večerje. Navedena količina je predvidena
za potrebe dvoletnega obdobja in je okvirna,
naročnik si pridržuje pravico do spremembe
količin v skladu s trenutnimi potrebami glede
na število varovancev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe in garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: izjava o predložitvi pravnega
akta o skupni izvedbi naročila v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila, pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
b) da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem in/ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
d) da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
e) da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež; ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– skupni prihodek iz poslovanja (brez
podizvajalcev) v letu 2005 najmanj v višini
trikratne vrednosti ponudbe z DDV za letno
količino;
– izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni
uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2002
do vključno 2005), ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja;
– rok plačila najmanj 30 dni od datuma
prejema računa in fiksna ponudbena cena
celotno obdobje veljavnosti pogodbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dostavo v lastnih termo posodah na
lokacijo naročnika in z ustreznim vozilom za
prevoz gotove hrane;
– da izpolnjuje zahteve glede osebja
(osebna higiena, delovna obleka, ipd.), opreme (naprave, posoda, pribor), okolja oziroma prostorov (zrak, prezračevanje), surovin (kakovost vhodnih materialov) in metod
(postopek dela) ter ostale zahteve, ki jih za
izvedbo predmeta naročila določajo Zakon
o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili ter na njegovi
podlagi sprejeti in veljavni podzakonski akti
in ostali veljavni zakoni in predpisi, ki se nanašajo na predmet naročila;
– da izvaja notranji nadzor s katerim
spremlja in zagotavlja zdravstveno ustreznost v vseh fazah proizvodnje in prometa
z živili, od vhoda surovin, predelave do transporta do kupca;
– da ima vzpostavljen sistem HACCP, ki
omogoča identifikacijo, oceno, ukrepanje in

nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki
tveganja v živilih, ali stanji, ki lahko ogrožajo
zdravje človeka;
– da ima uvedeno ustrezno ravnanje z
odpadki;
– da ima zadostno število kadrov, ki so
sposobni izvajati storitve iz predmeta javnega naročila v ponujenem obsegu na način,
kot je opredeljeno v javnem razpisu in ponudnik ima vsaj enega zaposlenega, ki ima
ustrezno strokovno kvalifikacijo za sestavljanje dietetičnih obrokov hrane (dietetik,
živilski tehnik ali tehnolog ali podobno);
– da je v zadnjih treh letih od objave
javnega naročila, dnevno pripravljal in dostavljal gotove obroke hrane v podobnem
obsegu in na podoben način – priprava,
dostava, termične posode, odvoz – vsaj tri
reference in največ pet referenc.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/06-jn.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik mora
pred dvigom razpisne dokumentacije plačati
5.000 SIT na št. TRR:01100-6030307673 pri
UJP Novo mesto in zahtevi za dvig razpisne
dokumentacije priložiti potrdilo o nakazilu
zneska.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 5. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb komisiji predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2006
ob 11. uri; Varstveno delovni center Novo
mesto, Šmihel 3, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1.1 in III.2.1.2: tuji ponudniki
predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer
ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu,
po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali
pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko
ponudnik posamezno dokazilo nadomesti
z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež
(upravnim ali sodnim organom, notarjem ali
pristojno strokovno ali trgovsko zbornico) ali
pisno izjavo, dano pod kazensko in material-
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no odgovornostjo, če tako določa nacionalni
zakon. V Republiki Sloveniji se izjava dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 3. 2006.
Varstveno delovni center Novo mesto
Ob-8036/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana,
1000, Slovenija, v roke: Tatjana Kozole, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-18-92.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri:
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-92, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri:
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje ali
http://www.mju.gov.si/index.php?id=644, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks: +386/1/478-18-92, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov:
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.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja
(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova talnih označb na mejnih
prehodih Republike Slovenije; Šifra zadeve:
430-24/2006; Št. JN: 09/06 VV.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: mejni prehodi Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova talnih označb na mejnih prehodih Republike Slovenije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.70-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
talnih označb na mejnih prehodih Republike
Slovenije, in sicer na lokacijah v okviru policijskih uprav: Celje, Koper, Kranj, Krško,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica, Novo mesto, Postojna in Slovenj
Gradec.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe ter izjava
banke, da bo ponudniku v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po
obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: trideseti dan od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: Pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora poslovati v skladu z
veljavnimi predpisi ter navodili iz razpisne
dokumentacije; dokazilo: izjava ponudnika,
da posluje v skladu z veljavnimi predpisi;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču ali drugem organu; dokazilo: pravne
osebe: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, fizične osebe: potrdilo o vpisu v
poslovni register Slovenije, izdano s strani
pristojnega organa;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ponudniku ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec izjave, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan v
kazensko evidenco;
4. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem; dokazilo: potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, izdano za ponudnikove vodstvene delavce;
5. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
dokazilo: potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence;
6. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik svoj sedež in poravnane dajatve v skladu s predpisi Republike
Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini;
dokazilo: ponudnik, ki ima sedež v RS: Potr-
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dilo pristojne izpostave Davčnega urada RS;
ponudnik, ki nima sedeža v RS: Potrdilo, ki
ga izda davčni organ države, kjer ima svoj
sedež ter potrdilo, ki ga izda davčni organ,
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
Republike Slovenije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7. ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma izdaje revizorskega poročila; opomba: pogoj je obvezen
za ponudnike, katerih skupna ponudbena
cena po ponudbi presega 50,000.000 SIT;
dokazilo: mnenje pooblaščenega revizorja,
izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni
list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnem oddaje ponudbe; opomba: dokazilo je obvezno le za
tiste ponudnike, katerih skupna ponudbena
cena po ponudbi presega 50,000.000 SIT;
8. ponudnik ne sme imeti izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov
v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa; dokazilo: obrazec BON 1/P, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
9. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro
izvedel dve istovrstni storitvi – v posamični
vrednosti posla najmanj 20,000.000 SIT z
vključenim DDV; dokazilo: seznam dveh izvedenih istovrstnih storitev vključno z dvema originalno potrjenima izjavama – potrdili
referenc na obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki morajo potrjevati ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti;
10. ponudnik mora za izvedbo razpisanih
storitev zagotavljati ustrezno barvo; dokazilo: točna navedba barve in lastna izjava
ponudnika, da jo bo, kolikor bo izbran kot
najugodnejši ponudnik, uporabil za barvanje
razpisanih označb ter poročilo o ustreznosti
ponujene barve za barvanje oznak na cestišču, izdano s strani pristojne institucije
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: šifra zadeve:
430-24/2006; oznaka javnega naročila:
09/06 VV.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije: 9. 5. 2006.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 2006 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
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ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2006 ob 9.30; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
Ljubljana – 6. nadstropje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3) Dodatne informacije: ponudniki
lahko pisna vprašanja v zvezi s predmetno razpisno dokumentacijo naslavljajo na
vzpostavljen informacijski sistem Vprašanja in odgovori, do katerega pridejo preko spletnega naslova: http://www2.gov2.
gov.si/javnar/jnvodg.nsf. Odgovori na vprašanja se objavljajo na omrežju internet na
prej navedenem informacijskem sistemu,
postavljenem v ta namen. Ponudnikom,
ki naročajo odgovore, pa se pošiljajo tudi
preko elektronske pošte. Naročnik bo dajal
pojasnila oziroma odgovarjal na vprašanja v zvezi s predmetnim javnim razpisom
le v kolikor bodo vprašanja postavljena v
informacijskem sistemu v mapi z oznako
JN 09/06 VV, šifra: 430-24/2006. Na vprašanja, ki bodo v informacijskem sistemu
postavljena v druge mape, naročnik ne bo
odgovarjal.
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.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-92.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 3. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-8159/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Urad predsednika RS, kontaktna oseba: Tanja Pivk, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-13-40, faks 01/478-13-68,
elektronska pošta: tanja.pivk@up-rs.si, internetni naslov: http://www.up-rs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 3.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-011/2006-POG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
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.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
63.51.00.00-7.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74710, 74720.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
63.51.00.00-7.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74710, 74720.
2) Kratek opis: organiziranje nakupa letalskih kart.
3) Obseg ali količina: količina in dinamika
sta za naročnika v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
63.51.00.00-7.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74710, 74720.
2) Kratek opis: organiziranje nakupa
letalskih kart, skupaj z organizacijo namestitvenih aranžmajev (ali zgolj organizacija
namestitvenih aranžmajev).
3) Obseg ali količina: količina in dinamika
sta za naročnika v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina in dinamika razpisanih storitev je za
naročnika v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva. Naročnik bo
zato skladno s pogoji razpisa sklenil okvirni
sporazum za predmetne storitve, ob posamezni potrebi po tovrstnih storitvah pa bo
pozval kandidate, s katerim bo imel sklenjen okvirni sporazum, k oddaji konkretne
ponudbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izvajalec najkasneje v 8 dneh od prejema izvoda
podpisane pogodbe s strani naročnika, kot
pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje v obliki lastne menice v
višini 500.000 SIT, skupaj s pooblastilom za
izpolnitev, z veljavnostjo do konca veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
bo obračunaval storitve po zaključku posamezne izvršitve določenega povpraševanja.
Storitev se šteje za izvršeno z zaključkom
poti. Rok plačila je 30 dni po posamezni
opravljeni storitvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:

1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. samo za sklop 2: ponudnik ima licenco
za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev in za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev;
4. ponudnik je IATA agent (IATA sales
agent, pooblaščen s strani IATA za prodajo
vseh IATA prevoznikov);
5. ponudnik je v preteklih treh letih pred
datumom objave razpisa za poljubno število
naročnikov izvajal storitve predmeta javnega
naročila v povprečni vrednosti za pretekla tri
leta vsaj 50,000.000 SIT letno (brez DDV)
(izpolnjevanje pogoja šteje za ustrezno pri
obeh sklopih);
6. ponudnik ni dal lažnih ali zavajajočih
podatkov v prijavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad 1) Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (izpisek iz sodnega registra).
Ad 2) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Ad 3) Potrdilo 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 turizma, Uradni list
RS, št. 2/04). V primeru, da kandidat ne bo
predložil te listine bo naročnik štel, da oddaja prijavo zgolj za sklop 1.
Ad 4) Potrdilo IATA (International Air
Transport Association) o mednarodni registraciji (lahko je tudi kopija) za ponudnika,
ki bo sodeloval pri izvedbi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 5) Navedba referenc v zahtevanem
času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu
A-4 Prijava.
Ad 6) Razvidno iz celotne prijave ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
največ 5.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-011/2006-POG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 4. 2006.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na internerni strani:
http://www.praetor.si (rubrika Javna naročila) ali pisni zahtevek za pridobitev razpisne
dokumentacije, ki se naslovi na: Praetor
d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13A, 1000
Ljubljana.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 4. 2006 do 12.
ure; Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte
13a, 1000 Ljubljana (sprejemna pisarna).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav ni javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zahtevke
za dodatna pojasnila je mogoče izključno
zastavljati preko v ta namen postavljenega informacijskega sistema na naslovu:
www.praetor.si (področje Vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2006.
Urad predsednika RS
Ob-8177/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bovec, kontaktna oseba: Tatjana Pretner,
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, Slovenija, tel. 05/384-19-00, faks 05/384-19-15,
elektronska pošta: obcina.neg@bovec.si,
internetni naslov: www.obcina.bovec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Bovec, kontaktna oseba: Tatjana Pretner, Mala
vas 121, 5230 Bovec, Slovenija, tel.
05/384-19-00, faks 05/384-19-15, elektronska pošta: obcina.neg@bovec.si, internetni
naslov: www.obcina.bovec.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Bovec, kontaktna oseba: Tatjana Pretner, Mala
vas 121, 5230 Bovec, Slovenija, tel.
05/384-19-00, faks 05/384-19-15, elektronska pošta: obcina.neg@bovec.si, internetni
naslov: www.obcina.bovec.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Bovec, kontaktna oseba: Tatjana Pretner,
Mala vas 121, 5230 Bovec, Slovenija, tel.
05/384-19-00, faks 05/384-19-15, elektronska pošta: obcina.neg@bovec.si, internetni
naslov: www.obcina.bovec.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje prevozov šoloobveznih otrok
na območju Občine Bovec v Osnovno
šolo Bovec, Podružnično šolo Žaga in
Podružnično šolo Soča v šolskem letu
2006/2007 z možnostjo podaljšanja v
skladu z 2. točko 97. člena Zakona o javnih naročilih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Bovec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v Osnovno
šolo Bovec, Podružnično šolo Žaga in Podružnično šolo Soča je razdeljeno na relacije, ki so oblikovane v sklope kot je razvidno
iz razpisne dokumentacije.

II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2006/2007 z možnostjo
podaljšanja za največ dve šolski leti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menico z menično izjavo v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV za resnost ponudbe,
veljavno do 1. 9. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo se
vrši na podlagi računa, potrjenega s strani
naročnika, ki ga prevoznik izstavi do 5. v
mesecu za opravljene prevoze v preteklem
mesecu. Rok plačila je 30 dni po prejemu
pravilnega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov s pooblastilom za
zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 11.30; Občina Bovec, Mala vas 121,
5230 Bovec.
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: 17. 3. 2006.
Občina Bovec
Ob-8201/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komerc. zadeve in javna naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550, Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 010/2006-1L-ODP/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tiskarske storitve za potrebe RTV Slovenija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.10.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.10.00.00-8.
2) Kratek opis: tiskarske storitve – A.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.10.00.00-8.
2) Kratek opis: tiskarske storitve – B.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: tiskarske storitve za potrebe RTV Slovenija – po
sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 13 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
010/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 010/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/raz
pisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 010/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 010/2006.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – standardni rok izdelave,
2. cena – ekspresni rok izdelave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 24. 3. 2006 do
21. 4. 2006.
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Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 010/2006. Če pa ponudniki kljub temu
želijo razpisno dokumentacijo v pisni obliki,
bo le-ta na razpolago proti plačilu 6.000 SIT
(z vključenim DDV), po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št. 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 010/2006-1L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 4. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2006
ob 9. uri, velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-8315/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, kontaktna oseba: Valter Premate,
tel. 01/473-46-53, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-01, faks
01/478-81-47.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije za prenovo in dograditev potniškega terminala na letališču Maribor.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije za prenovo in dograditev potniškega terminala
na letališču Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten
obseg je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 10. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti (z DDV).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki
ponudnika niso vpisani v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem. Potrdilo predloži ponudnik
in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...) Potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...)
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drag postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima sedež
v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih presegati vrednost
javnega naročila, kar ponudnik izkaže z izkazom uspeha za zadnja tri leta. Kot dokaz
se predloži bilance stanja, izvlečki iz bilance
stanja ali drugim enakovrednim dokazilom.
Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora predložiti revidirane izkaze. Če
ponudnik glede na svojo statusno obliko ni
dolžan dajati takšnih izkazov je dolžan predložiti davčne napovedi.
Noben izmed računov ponudnika ne sme
biti v zadnjih šestih mesecih blokiran, kar
ponudnik izkaže s predložitvijo izjave katere račune ima in obrazcem BON2 za vsak
svoj račun. Če se obrazec BON2 za določen
račun ne izdaja, se neblokiranost računa
izkaže z drugim enakovrednim dokazilom
ali potrdilom banke pri kateri ima odprt svoj
račun.
Ponudnik mora predložiti izkaz o sposobnosti na podlagi Odredbe o finančnem

poslovanju proračunskih porabnikov. Navedeni pogoj se dokazuje s predložitvijo izjave
ponudnika in s poročilom pooblaščenega
revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev projektiranja celotnega letališkega potniškega terminala v zadnjih desetih letih.
Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s
svojo izjavo in izjavo, ki jo potrdijo naročniki
teh del. Če gre za skupno ponudbo se reference partnerjev lahko komulirajo. Reference podizvajalcev se ne upoštevajo.
Ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev projektiranja v zadnjih petih letih, ki se
nanaša na projektiranje objektov v skladu
z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena (Ur. l. RS, št. 33/03), in
sicer: 12 Nestanovanjske stavbe pri katerih je investicijska vrednost objekta najmanj
2.500 mio SIT. Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in izjavo, ki
jo potrdijo naročniki teh del. Če gre za skupno ponudbo se reference partnerjev lahko
komulirajo. Reference podizvajalcev se ne
upoštevajo.
Ponudnik mora navesti seznam zaposlenih oseb, ki bodo izvajale javno naročilo skupaj s podatki o njihovi izobrazbi in
referencah. Ponudnik mora imeti angažirane vsaj tri osebe z univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri. Vsaj ena oseba, ki jo ponudnik navede na seznamu mora izpolnjevati pogoje za odgovornega projektanta in
odgovornega vodjo projekta po določbah
Zakona o graditvi objektov, kar ponudnik izkaže z odtisom imenske štampiljke te osebe
z identifikacijsko številko vpisa v ustrezno
zbornico na obrazcu »izjava o zaposlenih
osebah« poleg imena te osebe. V primeru,
da te osebe niso v delovnem razmerju pri
ponudniku mora predložiti pogodbo o delu
ali drugo pogodbo na podlagi katere bodo
te osebe izvajale javno naročilo. V primeru,
da se kot odgovorni projektant angažira tuja
oseba, ki ni vpisana v imenik pri pristojni
poklicni zbornici, mora ponudnik za takšno
osebo predložiti dokazilo o vpisu v tujo zbornico in dokazilo o vzajemnosti v smislu 46.
člena ZGO-1.
Ponudnik mora navesti seznam vseh morebitnih podizvajalcev in pri vsakem opredeliti delež udeležbe v razmerju do vrednosti
celotnega javnega naročila. Ponudnik lahko
izvaja dela le s podizvajalci, ki so navedeni
v ponudbi.
Ponudnik mora podati izjavo, da daje
ponudbo za izvedbo projektov v skladu z
razpisno dokumentacijo, ter predložiti predračun.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (ZGO-1) (Ur. l. RS, št. 110/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2006 do 14.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2006
ob 10. uri; v sejni sobi Ministrstva za promet,
Langusova 4, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Projekt se sofinancira iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Ministrstvo za promet
Ob-8316/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Tržaška
cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-41-86.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Agencija Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), kontaktne osebe: Vesna
Priveršek Poglajen, Maja Vehab, Robert
Praprotnik, Janez Planinšek, Marija Prešeren, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/477-41-38, 01/477-41-46,
01/477-41-06, 01/477-42-04, 01/583-33-00,
faks 01/425-67-46, 01/583-33-60.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES),
kontaktni osebi: Iris Ferrin, Anka Košir, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-41-86, 01/477-41-07, faks
01/425-67-46.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Tržaška cesta 16,
1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
fizično varovanje poslovnih prostorov
in premoženja z receptorsko službo v
okviru rednega delovnega časa, dodatno naročeno fizično varovanje poslovnih prostorov in premoženja z receptorsko službo izven rednega delovnega
časa od ponedeljka do sobote, za nedeljo in praznike, za centralo AJPES,
Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana in za
izpostavo AJPES Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana ter sprejem alarmnih signalov (požar, vlom), stalna pripravljenost na izvajanje intervencij in
izvajanje intervencij, ki zajema 24-urni
sprejem alarmnih signalov protivlomnega in protipožarnega sistema na varnostno-nadzornem centru po telefonski
liniji, stalno pripravljenost in takojšnje
posredovanje intervencijske skupine v
primeru sprožitve alarmnega signala,
vklop alarmnega sistema vsak dan, po
predhodni pisni odločitvi naročnika na
centrali AJPES, Tržaška cesta 16, 1000

Ljubljana in na izpostavi AJPES Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana
z arhivskimi prostori v Cerknici, Cesta
4. maja 70b, 1380 Cerknica, v Kamniku,
Šutna 37, 1240 Kamnik in v Litiji, Ponoviška 14, 1270 Litija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centrala AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana in izpostava
AJPES Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 1000
Ljubljana z arhivskimi prostori v Cerknici Cesta 4. maja 70 B, 1380 Cerknica, v Kamniku,
Šutna 37, 1240 Kamnik in v Litiji, Ponoviška
14, 1270 Litija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vsebina in obseg predmeta javnega naročila
je razvidna iz razpisne dokumentacije št.
513-43/2006-2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe in
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: način
plačila je razviden iz razpisne dokumentacije št. 513-43/2006-2.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: d.o.o. ali d.d.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomsko finančne sposobnosti in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o boniteti
poslovanja, BON obrazec za gospodarske
družbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: odločba Ministrstva za notranje zadeve o podelitvi licence za varovanje
premoženja in potrdila za delavce, ki bodo
opravljali delo na lokacijah naročnika, da so
vpisani v evidenco pri Ministrstvu za notranje zadeve.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 11. uri; Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
(AJPES)
Št. 430-76/2006/2
Ob-8317/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@
mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za oddajo
naročila storitev po odprtem postopku za
izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo Policijske postaje Ajdovščina, št.
430-76/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo
objekta Policijske postaje Ajdovščina, in
sicer: PGD, PZR, PZI, IN PID.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na lokaciji ponudnika in
na lokaciji naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.41.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa (vrsta, tehnične značilnosti in kakovost, količina ter opis storitve)
so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost javnega naročila je
16,666.666,67 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 115 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po primopredajnem
zapisniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina ponudnikov predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudniki morajo v ponudbi predložiti: registracijo podjetja, potrdilo o nekaznovanju.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-76/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43007606, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 9. in 11. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do 15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (med
etaža), Ljubljana.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik
svoj sedež oziroma po pravu, po katerem
je ponudnik ustanovljen, državni organi ne
izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v
omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-8319/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: Ministrstvo ali kateri koli
drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z
njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
drugo; geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: aktivnosti na področju trženjskih
komunikacij in odnosov z javnostmi za projekt razgrnitve podatkov o stavbah in delih
stavb, vzpostavitve registra nepremičnin in
izvedbe množičnega vrednotenja nepremičnin.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: 13.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: informiranje javnosti v projektu razgrnitve
podatkov o stavbah in delih stavb bo služilo za pripravo lastnikov na razgrnitev
in seznanitev lastnikov z njihovimi obveznostmi, s tem pa posledično za lažjo
izvedbo razgrnitve. Seznanitev javnosti
z vzpostavitvijo registra nepremičnin in
pripisom vrednosti nepremičnin v okviru

projekta množičnega vrednotenja nepremičnin, bo v pomoč javnosti in lastnikom
nepremičnin kako ravnati v primeru, če
se z izračunom ne bodo strinjali, saj se
bodo le-ti lahko pritožili izključno na napačno uporabljene podatke o nepremičninah pri izračunu vrednosti.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.40.00.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na skope: ne.
Sklop št: 1
Naslov: aktivnosti na področju trženjskih
komunikacij in odnosov z javnostmi za projekt razgrnitve podatkov o stavbah in delih
stavb.
1) Kratek opis: informiranje javnosti v
projektu razgrnitve podatkov o stavbah in
delih stavb bo služilo za pripravo lastnikov
na razgrnitev in seznanitev lastnikov z njihovimi obveznostmi, s tem pa posledično
za lažjo izvedbo razgrnitve.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.40.00.00-3.
3) Količina ali obseg: informiranje javnosti v projektu razgrnitve podatkov o stavbah
in delih stavb bo služilo za pripravo lastnikov na razgrnitev in seznanitev lastnikov z
njihovimi obveznostmi, s tem pa posledično
za lažjo izvedbo razgrnitve.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 2. 6.
2006, zaključek 30. 5. 2007.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: aktivnosti na področju trženjskih komunikacij in odnosov z javnostmi za projekt razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb, vzpostavitve
registra nepremičnin in izvedbe množičnega
vrednotenja nepremičnin, 140,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 2. 6. 2006, zaključek 30. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– zavarovanje resnosti ponudbe: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe,
– zavarovanje dobre izvedbe posla
– bančna garancija za zavarovanje dobre
izvedbe posla,
– zavarovanje dobre izvedbe posla v primeru podizvajalcev – bančna garancija za
zavarovanje dobre izvedbe posla v primeru
podizvajalcev,
– zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku – bančna garancija za zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačila po fazah, 70% po oddaji faze, 30% po potrditvi posamezne faze,
30-dnevni plačilni roki.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: da.
Najbolje ocenjenim ponudnikom se podelijo nagrade za ponujena dela, in sicer:
1. nagrada, za ponudnika z največ zbranimi točkami – sklenitev pogodbe z naročnikom,
2. nagrada, za ponudnika, ki bo na ocenjevanju zbral največ točk za prvouvrščenim
ponudnikom – 400.000 SIT
3. – 5. nagrada, za ponudnike, ki bodo
zbrali največ točk za drugouvrščenim ponudnikom – 200.000 SIT.
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Naročnik bo na javnem odpiranju ponudb
objavil imena članov strokovne žirije, ki bodo
ocenjevali in vrednotili prispele ponudbe.
Brezplačen prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh Geodetske uprave
Republike Slovenije: http://www.gu.gov.si.
Merila za oddajo so podrobneje navedena 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:
Tuji ponudnik (to je ponudnik, ki ima
sedež v tuji državi) dokazuje izpolnjevanje
obveznih pogojev za udeležbo iz 2. točke
navodil ponudnikom za pripravo ponudbe
v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
oziroma običajno prakso tuje države.
Če izdaja listin o izpolnjevanju katerega
od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno
zakonodajo in predpisi tuje države, se prizna kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja
zaprisežena izjava ponudnika (pisna izjava,
ki jo tuji ponudnik poda pod kazensko in
materialno odgovornostjo) ali v državah članicah, kjer ne obstaja določba o zapriseženi
izjavi, zaprisežena izjava ponudnika pred
pristojnim organom tuje države. Če izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v skladu z
veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države pomeni tudi izpolnjevanje
enega ali drugih obveznih pogojev, pa to v
listini ni izrecno zapisano, mora tuji ponudnik to dokazati s predložitvijo izvlečka iz
relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega organa tuje države ali svoje
zaprisežene izjave ali zaprisežene izjave, ki
jo potrdi pristojni organ tuje države.
Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
Tuji ponudniki predložijo izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra. Če pa po veljavni zakonodaji tuje države za poslovanje
na področju dejavnosti tujega ponudnika ni
potreben vpis v register podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje registra, ali pisna izjava
tujega ponudnika, da opravlja to dejavnost
v tuji državi, ki jo poda pod kazensko in materialno odgovornostjo ali pod prisego pred
pristojnim organom tuje države;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje ali druge enakovredne kazenske evidence, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni;
3. da mu ni izrečena pravnomočna sodba zaradi: sodelovanja v kriminalnih združbah iz člena 2 (1) Skupnega ukrepa Sve-

ta 98/733/PNZ, korupcije iz člena 3 Akta
Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3 (1)
Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ, goljufije v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti in
pranja denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (OBR
27);
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni,
2. da je ekonomsko in finančno sposoben. Svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem:
– da ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0,
– da letno ustvarjena vrednost prometa
(za pretekli dve leti) presega dvakratno vrednost ponudbe,
– da v zadnjih dveh letih ni imel negativnega finančnega poslovanja (izgube pri
poslovanju).
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo
poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30
dni oziroma za obrtnike napoved za odmero
dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo
potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun ponudnika. Ponudnik
lahko predloži podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Letne vrednosti prometa in prikaz pozitivne-

Št.

31 / 24. 3. 2006 /

Stran

2235

ga finančnega poslovanja ponudnik prikaže
v izpolnjenem obrazcu OBR 26. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki z
navedenimi dokumenti dokazujejo finančno
in poslovno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
Tuji ponudnik lahko dokaže svojo finančno in poslovno usposobljenost z izvlečki
revidiranih bilanc stanja in računovodskih
izkazov za pretekla tri računovodska leta,
ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen
v državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali
mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer ima
tuji ponudnik sedež.
3. Da je zanesljiv pri poslovanju, kar dokazuje z izpolnitvijo obrazca uveljavljenih
jamstvih in o pravdah zoper ponudnika od
1. 5. 2003 dalje. Šteje se, da je ponudnik
izkazal zanesljivost pri poslovanju, če do ponudnika ni bilo uveljavljeno nobeno jamstvo,
ki kaže na dobro izvedbo posla.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 25 (Podatki o uveljavljenih jamstvih in o pravdah
zoper ponudnika).
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in referenčnimi zmogljivostmi.
Ponudnik mora za izvedbo projekta prijaviti:
– direktorja projekta,
– kreativnega direktorja,
– oblikovalca.
Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti
izjavo vsaj treh naročnikov storitev trženjskih aktivnosti in odnosov z javnostmi, iz katerih mora biti razvidno, da so bile pogodbe
o izvajanju trženjskih aktivnosti in odnosov
z javnostmi izvedene kvalitetno.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 4 (podatki o ponudniku – seznam zaposlenih delavcev).
Izpolnjen obrazec OBR 5 (reference ponudnika in dokazila o kakovosti).
Ponudnik mora ponudbi obvezno predložiti izjavo vsaj treh naročnikov storitev
trženjskih aktivnosti in odnosov z javnostmi,
navedenih v tabeli v OBR št. 5., iz katerih
mora biti razvidno, da so bile pogodbe o
izvajanju trženjskih aktivnosti in odnosov z
javnostmi izvedene kvalitetno. Če so bili naročniki storitev naročniki po Zakonu o javnih
naročilih (ZJN-1), mora biti dokazilo izdano
v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ. Če kupci niso bili naročniki po
zakonu o javnih naročilih, potrdilo potrdijo
ti kupci, kadar pa to ni mogoče, zadostuje
ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve dela.
2. Ponudnik mora predložiti dokazila, da
je sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in bo celotno pogodbeno delo predal izdelano v slovenskem
jeziku.
Dokazilo: izpolnjevanje pogoja se izkazuje v obrazcu OBR 5 in prilogami temu
obrazcu. Obrazec 5 vsebuje tudi opis ter
dokazila o izpolnjevanju pogojev sposobnosti komunikacije z naročnikom v slovenjem
jeziku in izvedbe celotnega pogodbenega
dela v slovenskem jeziku.
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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV. 2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: spodaj navedena merila:
1. celovitost ponudbe – 35,
2. ocena ustreznosti elementov podpore
trženjskim in PR aktivnostim – 30,
3. ponujena cena – 25,
4. reference – 10.
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:
27. 4. 2006 ob 9. uri.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 4. 2006 ob 9. uri.
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 22. 8. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 4.
2006 ob 10. uri, v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana v mali sejni sobi v
pritličju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Predstavniki ponudnikov s pooblastilom,
če je potrebno.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/234-28-00, faks 00386/1/234-28-40,
e-pošta: dkom@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna
naročila in splošne zadeve, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/478-48-00, faks 00386/1/478-48-34,
e-pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov: http://www.gu.gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 3. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 114/06
Ob-8330/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Znanstvenoraziskovalni center SAZU,
Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-64-74, faks 01/425-53-19, elektronska pošta: zalozba@zrc-sazu.si, internetni
naslov: www.zrc-sazu.si/zalozba.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ZRC SAZU – Založba
ZRC, kontaktna oseba: Milojka Žalik Huzjan, Gosposka 13/II. nadstropje, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-64-05, faks
01/425-53-19, elektronska pošta: milojka@zrc-sazu.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZRC SAZU – Založba ZRC,
kontaktna oseba: Milojka Žalik Huzjan, Gosposka 13/II. nadstropje, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, tel. 01/470-64-05, faks 01/425-53-19,
elektronska pošta: milojka@zrc-sazu.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, tajništvo,
Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-64-10.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve tisk.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve tiska in vezave publikacij, katalogov in drugega tiskanega gradiva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitev se izvaja na
lokaciji izbranega ponudnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: pogodbe za izvajanje storitev tiska se bodo
sklepale sukcesivno z izbranim izvajalcem
v času trajanja veljavnosti predhodno ugotovljene sposobnosti, tj. v obdobju 36 mesecev od pravnomočnosti sklepa o priznanju
sposobnosti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančni garanciji za resnost ponudbe in za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti bosta zahtevani v ponudbeni fazi razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 3. 2006, cena:
2.500 SIT + 20% DDV SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame od 27. 3. do
31. 3. 2006 med 9. in 10. uro. Razpisno dokumentacijo se plača pred prevzemom pri
blagajni Založbe ZRC, Ljubljana, Gosposka
13/II. nadstropje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 4. 2006
ob 13. uri, ZRC SAZU – Založba ZRC, Gosposka 13/II. nadstropje, Ljubljana.
VI.4) Dodatne informacije: izbrani kandidati bodo pozvani k predložitvi ponudbe
sukcesivno, skladno s terminskim načrtom
naročnika. Vsakokratna odločitev o spre-

jemu ponudbe bo kandidatom sporočena v
roku 3 dni po odpiranju ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Št. 61/06
Ob-8334/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Narodna in univerzitetna knjižnica, kontaktna oseba: Barbara Kotnik, Turaška 1,
1000 Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/200-11-00, faks 01/251-30-52, elektronska pošta: barbara.kotnik@nuk.uni-lj.si,
internetni naslov: www.nuk.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška strojna oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Turjaška 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
računalniške opreme v obdobju 3 let.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 5. 2006.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu naročnika
in na spletni starani www.nuk.uni-lj.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Narodna in univerzitetna knjižnica
Št. 110-1/06
Ob-8356/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ARAO Agencija za radioaktivne odpadke, kontaktna oseba: Sandi Viršek, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/234-32-00, faks +386/1/234-32-30,
elektronska pošta: sandi.virsek@gov.si, internetni naslov: www.arao.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: T-2136/620/0603.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelavo študije variant (ŠV) s predlogi
najustreznejših variantnih rešitev (PNV)
v postopku priprave DLN za odlagališče
NSRAO.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– lokacija Vrbina v Občini Krško,
– lokacija Čagoš v Občini Sevnica ter
– lokacija Globoko v Občini Brežice.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.31.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– lokacija Vrbina v Občini Krško,
– lokacija Čagoš v Občini Sevnica ter
– lokacija Globoko v Občini Brežice.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je razviden iz
razpisne dokumentacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 750.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega davčnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

– izdelava primerjalne študije variant ali
lokacijskega načrta – za ureditve državnega
pomena,
– seznam glavne opreme ponudnika,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: T-2136/620/0603.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
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: 17. 3. 2006.
ARAO Agencija
za radioaktivne odpadke
Št. 110-1/06
Ob-8357/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti do
datne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000038.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC Hrastje–Kronovo, pododsek
Lešnica–Kronovo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Hrastje–Kronovo,
pododsek Lešnica–Kronovo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.1.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– AC Lešnica – Kronovo od km 7,770 do
km 13,215 s pripadajočimi kraki,
– viadukti: Jelše, Toplica, Dobovo,
– podvoz 3.1,
– nadvozi: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
– mostova: 5-1, 5-2,
– podporna zidova: PZ-1, PZ-2,
– cevni propusti: 3-2, 3-4, 3-6, 3-7,
– počivališče Starine,
– protihrupne ograje: APO5, OAPO8,
APO9, APO1a,
– meteorna kanalizacija z zadrževalniki,
– vodnogospodarske ureditve,
– deviacije: 1-12, 1-14, 1-15, 1-15a,
1-16, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23,
1-24, 1-12a, 1-20a, 1-21a, 1-21a1, 1-23a,
1-14a, 1-14b, 1-15a1, 1-24a, 1-25, 1-26,
1-27, 1-28, 1-29, 1-30, 1-31, 1-32, 1-33.
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:
– pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki
so ob dostavi na gradbišče že primerni za
nameravano rabo v objektu,
– pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem
tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje objekta in so zato šele po vgraditvi
v objekt primerni za nameravano rabo v
objektu,
– za preverjanje oziroma oceno gotovih
objektov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,720.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj del,
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000038.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2006
ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
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: 17. 3. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-8379/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 9-1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: revizija poslovanja Pošte Slovenije, d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Slomškov trg 10.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: revizija
poslovanja Pošte Slovenije, d.o.o., in sicer:
finančni, poslovni in pravni del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 21. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
1,000.000 SIT (po izboru predloži samo izbrani ponudnik).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– ponudnik mora biti kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju
(BON-1P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dosedanje reference v zadnjih treh
letih,
– ponudnik mora imeti v rednem delovnem razmerju najmanj 6 zaposlenih, od tega
najmanj 1 pooblaščenega revizorja in najmanj 2 revizorja,
– član skupine mora biti najmanj en pravnik in najmanj en pooblaščen ocenjevalec
vrednosti podjetij.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 ob 12.
uri.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 21. 3. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 12.30; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsi ostali podatki, vključno s predvidenim postopkom pogajanj in izhodišči, so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 72/002/06
Ob-8475/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
za Projekt skupni podvig in INFRA, izvajanje
investicijske dejavnosti, d.o.o., Koprska cesta 92, Trg Svobode 9, 1000 Ljubljana, 8290
Sevnica, Slovenija.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri:
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: HSE
Invest, družba za izgradnjo in inženiring energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(e): Vili Vindiš, tel.
00386/2/300-58-92, e-pošta: vili.vindis@hseinvest.si, faks 00386/2/300-58-99.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri:
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo: HSE Invest, družba za izgradnjo in inženiring energetskih objektov,
d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, kontaktna(-e) točka(e): Vili Vindiš, tel.
00386/2/300-58-92, e-pošta: vili.vindis@hseinvest.si, faks 00386/2/300-58-99.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov:
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje; HSE Invest d.o.o., PE Sevnica, Trg
Svobode 9, 8290 Sevnica, Slovenija.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije za
akumulacijski bazen HE Blanca.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Blanca.
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: da.
Sklop št. 001
Naslov: vodnogospodarske in energetske ureditve
1) Kratek opis: izdelava projektne in tehnične dokumentacije zavarovanja brežine in
ureditev izlivnih odsekov pritokov ter pripadajoče energetske ureditve.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232000.
Sklop št. 002
Naslov: gradnja in rekonstrukcija cest
1) Kratek opis: izdelava projektne in tehnične dokumentacije za glavno cesto G1-5;
regionalno cesto R3-679 in premostitveni
objekt čez jezovno zgradbo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232000.
Sklop št. 003
Naslov: zavarovanje železnice
1) Kratek opis; izdelava projektne in tehnične dokumentacije zaščite trupa železniškega nasipa prilagoditve železniških propustov in SVTK kablov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232000.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zakluček:
začetek 9. 6. 2006, zaključek 30. 5. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančni garanciji za resnost ponudbe v
višini 5% ponudbene cene,
– izjava banke, da bo izdala bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene cene,
– menice za zavarovanje plačil podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 60 dni po prejemu mesečnih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: konzorcij, joint venture.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in potrdilo
pristojnega organa, da ponudnik zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen, D potrdilo pristojnega organa, da

zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– potrdilo, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež oziroma če ima sedež v tujini, potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– letni računovodski izkazi (bilance stanja, izkazi poslovnega izida, izkazi finančnega izida za leta 2002, 2003, 2004),
– revizijsko poročilo za leta 2002, 2003
in 2004, kolikor je ponudnik zavezan k reviziji, če ponudnik ni zavezan k reviziji, priloži
ustrezno izjavo,
– dokazilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranih poslovnih računov in
nimajo dospelih neporavnanih obveznosti
– obrazec BON -1,
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudb, na podlagi
tega javnega razpisa, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Reference ponudnika pri podobnih delih:
A. Področje železniške infrastrukture: izkušnje pri uspešni izdelavi vsaj dveh kompletnih projektnih in tehničnih dokumentacij
(IP, PGD, PZR, PZI, in PID) s področja javne železniške infrastrukture, v zadnjih petih
letih.
B. Področje vodne in energetske infrastrukture: izkušnje pri uspešni izdelavi vsaj
dveh kompletnih projektnih in tehničnih dokumentacij (IP, PGD, PZR, PZI, in PID) s
področja vodne in energetske infrastrukture,
v zadnjih petih letih ki je obsegala vsaj:
– vodne ureditve na vodotokih (zavarovanja brežin in regulacije),
– tesnjeni energetski nasipi.
C. Področje cestne infrastrukture: iz
kušnje pri uspešni izdelavi najmanj petih
projektov (PGD ali PZI) za izvedbo oziroma
rekonstrukcijo državnega in lokalnega cestnega omrežja v zadnjih petih letih.
Kadrovska usposobljenost:
Zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki izpolnjujejo pogoje za izdelavo projektne in
tehnične dokumentacije ter geodetskih določene v Zakonu o graditvi objektov del in
so potrebni za izvedbo javnega naročila,
vendar najmanj:
A. Odgovorni vodja projekta:
Strokovnjaka, ki izpolnjuje pogoje za
odgovornega vodjo projekta po Zakonu o
graditvi objektov in je funkcijo odgovornega
vodje projekta opravil na najmanj 2 projektih podobnih obsegu tega naročila v zadnjih
petih letih.
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B. Področje železniške infrastrukture:
– 1 strokovnjaka s področja projektiranja
tirnih naprav,
– 1 strokovnjaka s področja projektiranja
EVM (električne vozne mreže) in SNEV (stabilnih naprav elektro vleke),
– 1 strokovnjaka s področja projektiranja
železniških premostitvenih objektov,
– 1 strokovnjaka s področja projektiranja
SVTK (signalnovarnostnih in telekomunikacijskih) naprav,
– 1 strokovnjaka s področja geodezije
(pooblaščen geodet).
C. Področje vodne in energetske infrastrukture:
– 1 strokovnjaka s področja projektiranja
vodnih ureditev,
– 1 strokovnjaka s področja projektiranja
tesnjenih energetskih nasipov,
– 1 strokovnjaka s področja hidravlike,
– 1 strokovnjaka s področja geodezije
(pooblaščen geodet).
D. Področje cestne infrastrukture:
– 2 strokovnjaka s področja projektiranja
cestne infrastrukture,
– 1 strokovnjaka s področja geodezije
(pooblaščen geodet).
Ponudnik mora razpolagati z licenčno
programsko opremo za izvedbo razpisanih
del.
Ponudnik mora imeti zavarovano svojo
odgovornost v skladu s 33. členom ZGO-1.
Ponudnik mora imeti vpeljan sistem kontrole za tovrstna dela.
Dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov-1-UPB1 (Ur. I. RS, št. 102/04 in 14/05).
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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: 2. 5. 2006 ob
12. uri.
Dokumentacija se plačuje: da, 10.000
SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo ponudniki plačajo z nakazilom na
TTR 04302-0001020424 pri NKBM, na račun HSE d.o.o., za Projekt skupni podvig,
z navedbo »za plačilo razpisne dokumentacije«.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki po predhodni najavi in plačilu ali osebno
prevzamejo na naslovu HSE Invest d.o.o,
Obrežna ulica 170a, Maribor, ali pa se jim
razpisna dokumentacija pošlje po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 2006 ob 12. uri.
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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 5.
2006 ob 12.15; HSE Invest, PE Sevnica, Trg
Svobode 9, Sevnica (sejna soba).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
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VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skup
nosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 3. 2006.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Ob-8476/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: projektna pisarna za razgrnitev
podatkov o stavbah in delih stavb.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekta pisarna se vzpostavi za izvedbo
razgrnitve podatkov o stavbah in delih
stavb, izvaja pa naloge koordinacije vseh
udeležencev in izvajalcev projekta razgrnitve, kontrola časa in aktivnosti vseh
udeležencev, organizacija projekta razgrnitve (priprava okvirnega in podrobnega
plana), administrativna podpora (razpisi,
finančno vodenje projekta), naloga vključuje tudi izvedbo najema popisovalcev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.21.00-7.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št: 1
Naslov: Projektna pisarna za razgrnitev
podatkov o stavbah in delih stavb
1) Kratek opis: projekta pisarna se vzpostavi za izvedbo razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb, izvaja pa naloge koordinacije vseh udeležencev in izvajalcev
projekta razgrnitve, kontrola časa in aktivnosti vseh udeležencev, organizacija projekta
razgrnitve (priprava okvirnega in podrobnega plana), administrativna podpora (razpisi,
finančno vodenje projekta), naloga vključuje
tudi izvedbo najema popisovalcev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.21.00-7.
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3) Količina ali obseg: projekta pisarna se
vzpostavi za izvedbo razgrnitve podatkov
o stavbah in delih stavb, izvaja pa naloge
koordinacije vseh udeležencev in izvajalcev
projekta razgrnitve, kontrola časa in aktivnosti vseh udeležencev, organizacija projekta
razgrnitve (priprava okvirnega in podrobnega plana), administrativna podpora (razpisi,
finančno vodenje projekta), naloga vključuje
tudi izvedbo najema popisovalcev.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 2. 6.
2006, zaključek 15. 3. 2007.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projekta pisarna se vzpostavi za izvedbo razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb, izvaja
pa naloge koordinacije vseh udeležencev in
izvajalcev projekta razgrnitve, kontrola časa
in aktivnosti vseh udeležencev, organizacija projekta razgrnitve (priprava okvirnega
in podrobnega plana), administrativna podpora (razpisi, fi nančno vodenje projekta),
naloga vključuje tudi izvedbo najema popisovalcev.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 2. 6. 2006, zaključek 15. 3. 2007.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje resnosti ponudbe: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
ali bianco menica za resnost ponudbe (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje dobre izvedbe posla: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe
posla ali bianco menica za dobro izvedbo
posla (v odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku ali bianco menica za odpravo napak v garancijskem roku (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem: bančna garancija za
zavarovanje dobre izvedbe posla, če ima
izvajalec pogodbenega dela podizvajalce ali
bianco menica za zavarovanje obveznosti iz
naslova plačila podizvajalcem (v odvisnosti
od ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: mesečna plačila 30 dni po prejemu računa za 70% izvedenega dela, ostalih 30% po zaključku posamezne faze.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
brezplačen prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh Geodetske uprave
Republike Slovenije http:/www.gu.gov.si.
Merila za oddajo so podrobneje navedena 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:
Tuji ponudnik (to je ponudnik, ki ima
sedež v tuji državi) dokazuje izpolnjevanje
obveznih pogojev za udeležbo iz 2. točke
navodil ponudnikom za pripravo ponudbe
v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
oziroma običajno prakso tuje države.
Če izdaja listin o izpolnjevanju katerega
od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno
zakonodajo in predpisi tuje države, se prizna kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja
zaprisežena izjava ponudnika (pisna izjava,

ki jo tuji ponudnik poda pod kazensko in
materialno odgovornostjo) ali v državah članicah, kjer ne obstaja določba o zapriseženi
izjavi, zaprisežena izjava ponudnika pred
pristojnim organom tuje države. Če izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v skladu z
veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države pomeni tudi izpolnjevanje
enega ali drugih obveznih pogojev, pa to v
listini ni izrecno zapisano, mora tuji ponudnik to dokazati s predložitvijo izvlečka iz
relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega organa tuje države ali svoje
zaprisežene izjave ali zaprisežene izjave, ki
jo potrdi pristojni organ tuje države.
Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
Tuji ponudniki predložijo izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra. Če pa po veljavni zakonodaji tuje države za poslovanje
na področju dejavnosti tujega ponudnika ni
potreben vpis v register podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje registra, ali pisna izjava
tujega ponudnika, da opravlja to dejavnost
v tuji državi, ki jo poda pod kazensko in materialno odgovornostjo ali pod prisego pred
pristojnim organom tuje države.
2. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: izpisek iz kazenske evidence,
ki se pridobi na Ministrstvu za pravosodje.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
3. Da mu ni izrečena pravnomočna sodba zaradi: sodelovanja v kriminalnih združbah iz člena 2 (1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ, korupcije iz člena 3 Akta Sveta
z dne 26. maja 1997 in člena 3 (1) Skupnega
ukrepa Sveta 98/742/PNZ, goljufije v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in pranja denarja iz
člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne
10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (OBR
27).
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslo-
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vanja ali da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
2. Da je ekonomsko in finančno sposoben. Svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem:
– da ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0,
– da letno ustvarjena vrednost prometa
(za pretekli dve leti) presega dvakratno vrednost ponudbe,
– da v zadnjih dveh letih ni imel negativnega finančnega poslovanja (izgube pri
poslovanju).
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo
poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30
dni oziroma za obrtnike napoved za odmero
dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo
potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun ponudnika. Ponudnik
lahko predloži podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Letne vrednosti prometa in prikaz pozitivnega finančnega poslovanja ponudnik prikaže
v izpolnjenem obrazcu OBR 26. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki z
navedenimi dokumenti dokazujejo finančno
in poslovno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
Tuji ponudnik lahko dokaže svojo finančno in poslovno usposobljenost z izvlečki
revidiranih bilanc stanja in računovodskih
izkazov za pretekla tri računovodska leta,
ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen
v državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali
mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer ima
tuji ponudnik sedež.
3. Da je zanesljiv pri poslovanju, kar dokazuje z izpolnitvijo obrazca uveljavljenih
jamstvih in o pravdah zoper ponudnika od
1. 5. 2003 dalje. Šteje se, da je ponudnik
izkazal zanesljivost pri poslovanju, če do ponudnika ni bilo uveljavljeno nobeno jamstvo,
ki kaže na dobro izvedbo posla.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 25 (Podatki o uveljavljenih jamstvih in o pravdah
zoper ponudnika).
III.2.3) Tehnična sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora razpolagati z zadostno
HW in ustrezno SW opremo opredeljeno
v točki 2.6 tehničnega dela razpisne dokumentacije (Zahteve za vodenje projektne
pisarne za izvedbo razgrnitve podatkov o
stavbah in delih stavb), ki je uporabna pri
izvedbi pogodbenega dela in ki ni starejša
od 5. let.
– Ponudnik mora podati izobrazbene
in strokovne kvalifikacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti:
– vodjo projektne pisarne,
– strokovnega sodelavca,
– 3 ostale sodelavce.
– Kadrovske zahteve:
– vodja projektne pisarne – najmanj univerzitetna izobrazba s področja organizacijskih, poslovodnih, informacijskih ali podobnih ved; vodja projektne pisarne mora imeti
vsaj en certifikat »projektni manager« (PMI
PMP, IPMA-ZPM, PRINCE ali podobno);
– strokovni sodelavec – najmanj univerzitetna izobrazba s področja organizacijskih, poslovodnih, informacijskih ali podobnih ved;
– ostali sodelavci – najmanj srednješolska izobrazba;
– Strokovne kvalifikacije:
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsaj eden
od zaposlenih v projektni pisarni:
– izkušnje s področja projektnega managementa, vsaj 5 let kot manager projektov;
– izkušnje s področja projektnega managementa, vodenje vsaj enega projekta v
vrednosti več kot 500,000.000 SIT;
– izkušnje s področja vodenja projektne
pisarne in skrbništva projektnega informacijskega sistema – sodelovanje na dveh projektih v zadnjih petih letih;
– izkušnje s projekti na področju prostora
in nepremičnin – sodelovanje na dveh projektih v zadnjih petih letih;
– izkušnje z dislociranim vodenjem projekta in koordiniranjem večjega števila (nad
300 udeležencev) geografsko oddaljenih
članov projektnega tima – sodelovanje na
enem projektu v zadnjih petih letih;
– poznavanje sodobnih pristopov k managementu projektov – management dveh
projektov v zadnjih petih letih;
– sposobnost prenašanja znanja in izkušenj s področja projektnega managementa
na ostale udeležence podprojekta – izvedenih 5 izobraževanj za skupno 100 udeležencev s področja projektnega managementa v
zadnjih petih letih;
– izkušnje s koordiniranjem najmanj 5
pogodbenih izvajalcev – en projekt v zadnjih
petih letih;
– izkušnje s področja nadzora projektov
– en projekt v zadnjih petih letih.
Dokazilo:
Izpolnjen obrazec OBR 4 (podatki o ponudniku).
Izpolnjen obrazec OBR 5 (spisek delavcev). Potrebne izkušnje vsaj enega od zaposlenih v projektni pisarni se opredelijo s
seznamom projektov, v katerih so le-ti sodelovali in kratkim vsebinskim opisom projektov (prvi odstavek). Priloži se tudi izpolnjeni
obrazec OBR 23 (reference).
Seznam referenc (najpomembnejših dobav ali storitev) se priloži skupaj s potrdili o
dobro opravljenem delu, vrednostmi in datumi izvedbe. Če so bili kupci naročniki po
zakonu o javnih naročilih, mora biti dokazilo
(obrazec o referencah) izdano v obliki potr-
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dila, ki ga izda in podpiše pristojni organ. Če
kupci niso bili naročniki po zakonu o javnih
naročilih, potrdilo potrdijo ti kupci, kadar pa
to ni mogoče, zadostuje ponudnikova izjava
o času in kraju izvršitve dela.
2. Ponudnik mora predložiti dokazila, da
je sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in bo celotno pogodbeno
delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
Pogoj morajo izpolnjevati:
– vodja projektne pisarne,
– strokovni sodelavec,
– vsaj eden od 3 ostalih sodelavcev.
Dokazilo: izpolnjevanje pogoja se izkazuje v obrazcu OBR 5 in prilogami temu
obrazcu.
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:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Ponujena cena
2. Metodološki pristop
3. Reference

Ponderiranje

55
35
10

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:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 4. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 4. 2006 do 11.
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 22. 8. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 4.
2006 ob 12. uri; v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, v mali sejni sobi v
pritličju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov s pooblastilom,
če je mogoče.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
internetni naslov: http://www.gu.gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 3. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-8490/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontaktna oseba: Leon Ravnikar,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-90-00, faks 01/478-90-21, elektronska pošta: gp.mkgp@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Vesna Paljk,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja
Oman, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: upravljanje in vzdrževanje
hidromelioracijskih sistemov v letu 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je upravljanje in
vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov na območju Slovenije v letu 2006.
Sistemi so razdeljeni na namakalne in
osuševalne sisteme. Javno naročilo je
razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo
ali za posamezne razpisane sklope. Naročnik postavlja pogoja, da ponudnik ne
more ponuditi ponudbe za posamezne
hidromelioracijske sisteme znotraj razpisanega sklopa in da mora ponudnik
ponuditi upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kateogrija: 27, predmet: druge storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve,
kategorija storitve: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop: I-1: osuševalni sistemi na območju upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Murska Sobota.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
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1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop II-1: osuševalni sistemi na območju upravnih enot Ljutomer,
Ormož, Ptuj.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop II-2: namakalni
sistemi na območju upravnih enot Ormož,
Ptuj.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop III-1: osuševalni
sistemi na območju upravnih enot Lenart,
Maribor, Pesnica, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop III-2: namakalni sistemi na območju upravnih enot Maribor, Slovenska Bistrica.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop IV-1: osuševalni sistemi na območju upravnih enot Celje, Laško,
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop IV-2: namakalni sistemi na območju upravnih enot Celje, Šmarje pri Jelšah, Žalec.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.

2) Kratek opis: sklop V-1: osuševalni sistemi na območju upravnih enot Mozirje, Slovenj Gradec, Velenje.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop VI-1: osuševalni sistemi na območju upravnih enot Grosuplje,
Litija, Ljubljana, Logatec, Vrhnika.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentacije.
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop VII-1: osuševalni
sistemi na območju upravnih enot Brežice, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica,
Trebnje.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop VII-2: namakalni
sistemi na območju upravnih enot Brežice,
Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 8.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop VIII-1: osuševalni
sistemu na območju upravnih enot Domžale, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop IX-1: osuševalni sistemi na območju upravnih enot Ajdovščina,
Nova Gorica.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop IX-2: namakalni
sistemi na območju upravne enote Nova
Gorica.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
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Sklop št.: 10.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop X-1: osuševalni sistemi na območju upravnih enot Cerknica,
Izola, Koper, Lucija, Postojna, Sežana.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - storitve, kategorija: 27, predmet: druge storitve.
2) Kratek opis: sklop X-2: namakalni sistemi na območju upravnih enot Izola, Koper,
Lucija.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: uprav
ljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov v letu 2006 na območju RS. Skupna
ocenjena vrednost znaša ca. 80 mio SIT, od
tega za upravljanje ca. 30 mio SIT, za vzdrževanje ca. 50 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 30. 5. 2006, konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: naročnik bančne garancije za resnost ponudbe
ne zahteva. Ponudnik, ki bodo izbrani za
naslednje ali enega od naslednjih sklopov:
I-1, II-1, II-2, IV-1, VII-1, VIII-1, IX-1, X-1, bo
moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30 dni, način izstavitve računov v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov - skupna ponudba,
mora le-ta izpolnjevati pogoje iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: izpolnjevanje pogojev iz 42.
in 42. člena ZJN-1, ob upoštevanju določb
Direktive 2004/18/ES.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji: pravne osebe redni izpisek iz sodnega registra; samostojni
podjetniki posamezniki - izpis iz poslovnega
registra, ki ga izda AJPES;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila: priloga št. 5
- izjava ponudnika (je sestavni del razpisne
dokumentacije),
– da ponudniku v zadnjih petih letih ni
bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja v povezavi z organiziranim
kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter

goljufijo zoper finančne interese skupnosti:
potrdilo Ministrstva za pravosodje in priloga
št. 6 - izjava ponudnika (je sestavni del razpisne dokumentacije),
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja: potrdilo pristojnega okrožnega sodišča.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke za socialno varnost v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal
v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati:
potrdilo krajevno pristojnega DURS;
– finančna dokazila: pravne osebe: BON
1/P (lahko tudi BON 1) in potrdilo ali potrdila
poslovne banke; samostojni podjetniki posamezniki: bilanca stanja in izkaz uspeha in
potrdilo ali potrdila poslovne banke;
– izpolnjene obveznosti do kooperantov,
dobaviteljev in podizvajalcev: priloga št. 7
- izjava ponudnika (je sestavni del razpisne
dokumentacije).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben zagotoviti
upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov,
– da ima ponudnik reference, ki se nanašajo na področje upravljanja in vzdrževanja
vodne infrastrukture - obvezna so vsaj tri
referenčna potrdila,
– da ima ponudnik v skladu s 5. členom
Uredbe o izvajanju nalog na hidromelioracijskih sistemih zaposleno vsaj eno osebo z
visokošolsko izobrazbo gradbene ali kmetijske stroke, ki je usposobljena za koordinacijo nalog,
– da ponudnik razpolaga z ustreznim voznim parkom, gradbeno in tehnično opremo
potrebno za upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena do 70 točk,
2. lokacija ponudnika do 30 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 125/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 5. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
06-2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 5. 2006, do 10.30,
kolikor je ponudba poslana po pošti šteje
za pravočasno, če prispe do navedenega
datuma in ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 5. 2006 ob
12.30, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ob-8492/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS
d.d., kontaktna oseba: vložišče, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67,
faks 01/300-99-01.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000129/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba protikorozijske zaščite drogov
javne razsvetljave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana: obvoznica,
avtocesta.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.23.21.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: protikorozijska zaščita ca. 300 drogov javne
razsvetljave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila,
konec 15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo storitve iz lastnih sredstev.
Plačilo za opravljeno storitev bo izvedeno
na osnovi mesečnih situacij v roku 60 dni od
prejema situacije oziroma v skladu z določili
pogodbe iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno
dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000129/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 5. 2006, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo v pisni obliki in elektronski obliki (PDF oblika) in bo ponudnikom
posredovana na njihovo pisno zahtevo, katero pošljejo naročniku po faksu 01/300-98-78
ali po elektronski pošti na naslov: komer
ciala@dars.si. Zainteresirani ponudniki morajo v svoji pisni zahtevi po posredovanju
razpisne dokumentacije navesti naslov razpisne dokumentacije, svoj točen naziv, sedež oziroma naslov, ime kontaktne osebe,
telefonsko številko kontaktne osebe in način
dostave razpisne dokumentacije (pisno po
pošti ali v elektronski obliki). V primeru, da
želi zainteresirani ponudnik razpisno dokumentacijo pisno po pošti, mora predhodno
vplačati 6.000 SIT na račun DARS d.d., št.
06000-0112292446 pri Banki Celje in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 2006, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov potrebujejo pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2006
ob 10. uri, DARS d.d., izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, Ljubljana, sejna soba klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
DARS d.d.
Št. 66305-31/2005/17
Ob-8504/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotni-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Služba za informatiko, tel.
+386/1/369-77-24, e-pošta: gp.mddsz@gov.si,
faks +386/1/369-78-33.
Internetni naslov naročnika: www.gov.si/
mddsz/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Služba
za informatiko, tel. +386/1/369-77-24, e-pošta: JN2006-ISCSD.MDDSZ@gov.si, faks
+386/1/369-78-33.
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: javno naročilo za celovito storitev
izvajanja informacijskega sistema centrov
za socialno delo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: pri izvajalcu, pri naročniku in na približno 64 lokacijah po Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo obsega izvedbo celovite storitve vzdrževanja informacijskega sistema centrov za socialno delo, ki
zajema redno vzdrževanje, poenotenje
oziroma razvoj programske opreme za
izvajanje obdelav, izvajanje obdelav in
masovnega tiskanja ter usposabljanje
uporabnikov, v obdobju 3 let od uspešnega prevzema informacijskega sistema centrov za socialno delo. Naročnik
v tem obdobju predvideva tudi dodatna dela, kot so dograditve, optimizacije, nadgradnje informacijskega sistema
centrov za socialno delo ter druga dodatna dela.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72000000.
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: javno
naročilo obsega izvedbo celovite storitve
vzdrževanja
informacijskega
sistema
centrov za socialno delo, ki zajema redno
vzdrževanje, poenotenje oziroma razvoj
programske opreme za izvajanje obdelav,
izvajanje obdelav in masovnega tiskanja,
usposabljanje uporabnikov, v obdobju
3 let od dneva uspešnega prevzema
informacijskega sistema centrov za socialno
delo.

Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
400,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje: 42 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT z veljavnostjo še 30 dni, šteto
od datuma določenega za veljavnost ponudbe, garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z veljavnostjo še 1 dan po preteku roka
za dokončno izvedbo posla, ki jo bo moral
izbrani ponudnik predložiti najpozneje v 10
dneh po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 54. člen Zakona o javnih financah, 24. člen Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2006
in 2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: kolikor se skupina ponudnikov odloči za oddajo skupne ponudbe
morajo skleniti in predložiti podpisan pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila,
iz katerega bodo izhajale vse medsebojne
pravice in obveznosti pri izvedbi javnega
naročila in iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
– imenovanje in pooblastilo enega izmed
skupnih ponudnikov za nosilca posla (v nadaljevanju: nosilec posla) pri izvedbi javnega naročila,
– pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe in v primeru,
da bodo izbrani, tudi za podpis pogodbe
o izvedbi storitev, ki so predmet javnega
naročila,
– vrsta del, kijih bo izvajal posamezni
skupni ponudnik,
– izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za
dodelitev javnega naročila in da z njimi v
celoti soglašajo,
– izjava, da so seznanjeni s plačilnimi
pogoji naročnika in
– navedba, da odgovarjajo 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: izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence oziroma drug enakovredni dokument, da je ponudnik oziroma soponudnik oziroma podizvajalec registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudniki, soponudniki oziroma podizvajalci niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega
kaznivega dejanja niso bili pravnomočno
obsojeni ter da mu oziroma jim zakon ne
prepoveduje sklenitve pogodbe za izvedbo
razpisanih del,
– zoper ponudnike oziroma soponudnike
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje poslovanja ponudnikov oziroma
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soponudnikov, oziroma ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri
imajo ponudniki oziroma soponudniki sedež
oziroma v kateri so registrirani,
– ponudniki oziroma soponudniki imajo
poravnane davke in prispevke v skladu
s predpisi države, kjer imajo svoj sedež
oziroma v kateri so registrirani, in tudi
ponudniki oziroma soponudniki, ki imajo
svoje sedeže oziroma so registrirani v tujini, imajo poravnane v RS tiste dajatve, ki
bi jih morali poravnati,
– ponudniki, soponudniki oziroma podizvajalci niso bili kaznovani za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– ponudnikom, soponudnikom oziroma
podizvajalcem ni bila na kakršenkoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju predmeta javnega naročila,
– nihče izmed ponudnikov oziroma soponudnikov v zadnjih šestih mesecih pred
izstavitvijo obrazca BON 1/P za zadnje leto
(oziroma drugega enakovrednega obrazca) ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. V skladu z Odredbo o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov mora
ponudnik, kolikor znaša vrednost del katere bo ponudnik opravil več kot 50,000.000
SIT, predložiti tudi potrdilo pooblaščenega
revizorja, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila, daje ponudnik
poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– ponudniki oziroma soponudniki so v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
skupaj ustvarili najmanj 150,000.000 SIT
skupnih prihodkov ali pa so v preteklem
letu ustvarili najmanj 400,000.000 SIT
skupnih prihodkov.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudniki oziroma soponudniki bodo
v projektni skupini zagotovili vsaj 10 ustrezno usposobljenih strokovnjakov z ustrezno razpoložljivostjo,
– ponudniki oziroma soponudniki izkazujejo vsaj eno referenco na področju
ureditve poznavanja družine, sociale, zaposlovanja ali zdravstva,
– ponudniki oziroma soponudniki v zadnjih treh letih do izteka roka, določenega
za oddajo ponudb, izkazujejo vsaj eno referenco na področju računovodskih sistemov, ki vključuje finančne transakcije (npr.
obračuni plač, izplačila subvencij in podobno) v javnem sektorju (sodelovanje z
Upravo za javna plačila ali primerljivo institucijo v tujini), ki upošteva izvajanje transakcij v okviru ene rešitve za vsaj 100.000
upravičencev na letni osnovi,
– ponudniki oziroma soponudniki v zadnjih treh letih do izteka roka, določenega
za oddajo ponudb, izkazujejo vsaj eno referenco s področja vzdrževanja vsaj tri-nivojskega informacijskega sistema (»spletna aplikacija«), ki je po obsegu (hkratno
delovanje informacijskega sistema na
vsaj 20 lokacijah in s hkratnim dostopom
za vsaj 100 uporabnikov) primerljiv z ISCSD,
– ponudniki oziroma soponudniki v zadnjih treh letih do izteka roka, določenega
za oddajo ponudb, izkazujejo vsaj eno referenco s področja obračunavanja in izpla-

Št.

čevanja plač oziroma nadomestil ali subvencij za vsaj 1.000 obračunov in izplačil
plač skupaj v posameznem mesecu,
– možnost direktne povezave v HKOM
s hitrostmi večjimi od 128 kbit/sek in razpoložljivost ustrezne strojne in programske opreme.
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: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Obvladovanje obdelav podatkov z velikimi (poslovnimi) informacijskimi sistemi,
Obvladovanje razvoja oziroma vzdrževanja velikih (poslovnih) informacijskih sistemov, Obvladovanje obdelav
podatkov za institucije v javnem sektorju, Obvladovanje
razvoja oziroma vzdrževanja
informacijskih sistemov za institucije v javnem sektorju
2. Čas prevzema
3. Kakovost in strokovnost
4. Obvladovanje velikega števila uporabnikov
5. Obvladovanje velike količine podatkov
6. Obvladovanje velikega števila lokacij
7. Obvladovanje povezovanja
številnih sklopov
8. Obvladovanje povezovanja
baz podatkov
9. Obvladovanje razvoja in
vzdrževanja
informacijskih
sistemov za podporo odločanju
10. Cena vzdrževanja, obdelav in masovnega tiskanja,
poenotenje izvajanje obdela,
spoznavanje informacijskega sistema in predvidenega
usposabljanja uporabnikov
ter cena urne postavke za
morebitne nadgradnje, dograditve, optimizacije in druga dodatna dela

Ponderiranje

0.22
0.01
0.18
0.05
0.03
0.03
0.01
0.04

0.03

0.40

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo:
Številka obvestila v UL: 2005/S
145-144814 z dne 29. 7. 2005.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 2006 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: trajanje: 180 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2006 ob 13. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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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: Republika Slovenija, Državna revizijska komisija, Slovenska 54,
pp 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
drkom@gov.si, faks +386/1/234-28-40, tel.
+386/1/234-28-00.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 3. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-8505/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-46-700,
faks 01/47-46-747, elektronska pošta:
jnvv.cenitve@kapitalska-druzba.si, internetni naslov: http://www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve: Priloga IA, 6b.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KAD/JNVV-3/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
cenitev deležev v gospodarskih družbah
in cenitev nepremičnin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: cenitev deležev v gospodarskih družbah.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: cenitev nepremičnin.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila znaša 45,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki
je predmet naročila in ima za opravljanje
te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja, v
kolikor se posebna dovoljenja zahtevajo.
Pri naročilu je dovoljena skupna ponudba
več pogodbenih partnerjev ter ponudba s
podizvajalci.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o veljavni registraciji ponudnika za opravljanje dejavnosti predmeta
naročila, ki ne sme biti starejše od 60 dni od
datuma oddaje ponudbe – izpisek iz sodnega registra, ki mora odražati zadnje stanje
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– potrdilo davčnega urada, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene
z zakonom;
– potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila;
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, če je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ter ne sme prenehati
delovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi
pogoji, ter mora imeti ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in druge pripomočke, sposobnost
upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki
bodo sposobni izvesti razpisana dela;
– ponudnik mora izkazati, da so kadri,
s katerimi razpolaga in ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, primerno strokovno
usposobljeni, tako da bodo sposobni izvesti
storitev, ki je predmet naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
KAD/JNVV-3/2006-6.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 4. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 4. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni na odpiranju ponudb se mo-
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rajo naročniku izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 10. uri; sedež naročnika, IV. etaža, konferenčna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Kapitalska družba, d.d.
Št. 570/2006
Ob-8506/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Adelija Franca, Verdijeva 10, Koper, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/664-63-96, faks
05/627-32-14, elektronska pošta: adelija.franca@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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve I A 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova talne signalizacije na občinskih
cestah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 45.23.15.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
talnih oznak – vzdolžnih, prečnih, parkirnih
prostorov in napisov po popisu del v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija za opravljanje dejavnosti
(45.230);
2. veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
3. nekaznovanost;
4. izpolnjene izjave;
5. reference.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o registraciji;
2. dovoljenje pristojnega organa;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje (izjava);
4. podpisane in žigosane izjave;
5. predložitev referenc.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 4. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 4. 2006 do 12. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Koper, Verdijeva
6, soba 106.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Mestna občina Koper

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-7834/06
Popravek
Naročnik Elektro Celje, d.d. v skladu s
25. členom Zakona o javnih naročilih ZJN-1UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04) spreminja objavo
za javni razpis: dobava in vgradnja opreme
za avtomatizacijo SN omrežja, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 15-17 z dne 17. 2.
2006, Ob-3828/06, in sicer:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 4. 2006 v pisni
obliki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2006 do 8. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 2006 ob
9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 3. 2006.
Elektro Celje,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Celje
Št. 548/06

Ob-8203/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 06/06: »Dobava nizkonapetostnih (n.n.) samonosnih energetskih kablov
(SKS) in opornic za podporne izolatorje«,
sklop 1: n.n. samonosni energetski kabel
(SKS), objavljenem v Uradnih listih RS, št.
15-17 z dne 17. 2. 2006, Ob-3826/06, 19-20
z dne 24. 2. 2006, Ob-4942 (popravek objave) in 26 z dne 10. 3. 2006, Ob-6787/06
(popravek objave), se spremenijo naslednje
točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 4. 2006, vsak
delovnik med 9. in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 4. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
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družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila in zahtevke, ki
bodo naročniku posredovani do 31. 3. 2006
do 12. ure.
Vsa ostala določila v objavah v Uradnih listih RS, št. 15-17 z dne 17. 2. 2006,
Ob-3826/06, 19-20 z dne 24. 2. 2006,
Ob-4942/06 (popravek objave) in 26 z dne
10. 3. 2006, Ob-6787/06 (popravek objave),
ostanejo še naprej v veljavi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Elektro Ljubljana,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Ljubljana
Št. 01188
Ob-7836/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba:
Blaž Škrbec, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-700,
faks 01/58-20-701, elektronska pošta:
Blaz.skrbec@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/09/2006/TS-TSS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vpeljava računalniškega programskega paketa za shranjevanje, urejanje in obdelavo virov, povezanih s prenosnim omrežjem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in vpeljava računalniškega programskega
paketa za shranjevanje, urejanje in obdelavo virov, povezanih s prenosnim omrežjem.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek maja 2006 in konec oktobra 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
morajo skupni ponudniki predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
2. Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
potrebno dovoljenje.
3. Ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ter zaradi
takega kaznivega dejanja tudi ne sme biti
pravnomočno obsojen.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; zoper
ponudnika ne sme biti uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež; poslovanje ponudnika ne sme voditi
izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Povprečni letni prihodki ponudnika v
zadnjih treh poslovnih letih morajo biti večji
kot 200,000.000 SIT.
2. Ponudnik je moral imeti čisti poslovni
izid v poslovnih letih 2003, 2004 in 2005
pozitiven.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti za dela, ki so
predmet naročanja in so podrobneje opisana v prilogi »Tehnična specifikacija«, v
zadnjih 5 letih vsaj en uspešno realiziran
referenčen projekt. Referenčen projekt je
tisti uspešno realiziran projekt, ki omogoča
vse funkcionalnosti orodij številka 1, 2, 3 in
6, ki so opisana v prilogi »Tehnična specifikacija«.
2. Ponudnik mora imeti organizirano servisno mrežo za odpravljanje pomanjkljivosti
na ponujenem programskem paketu.
3. Ponudnik mora na lastne stroške
usposobiti 5 oseb po izbiri naročnika za uporabo ponujenega programskega paketa.
4. Ponudnik mora v času trajanja garancijske dobe v najkasneje treh delovnih dneh
po prejemu reklamacije pričeti z odpravo
vzroka reklamacije. Najdaljši rok za odpravo vzroka reklamacije je 10 delovnih dni od
prejema reklamacije.
5. Ponudnik mora izpolniti vse pogodbene obveznosti, to je dobaviti in vpeljati računalniški programski paket za shranjevanje,
urejanje in obdelavo virov, povezanih s prenosnim omrežjem v družbo Geoplin plinovodi d.o.o., najkasneje v roku 150 koledarskih
dni od začetka veljavnosti pogodbe.
6. Ponudnik mora biti sposoben v celoti dobaviti in vpeljati razpisani računalniški
programski paket z vsemi funkcionalnostmi
vseh orodij, ki so opisana v prilogi »Tehnična specifikacija«.
7. Ponudnik mora imeti že vsaj 1 leto za
nedoločen čas s polnim delovnim časom
zaposlena vsaj dva vodja projektov, ki sta
sposobna voditi projekt za izvedbo storitve.
Njuna izobrazba mora biti najmanj 6. stopnje tehnične smeri.
8. Ponudnik mora imeti angažiranega
vsaj enega strokovnjaka s področja ocene
in analize tveganja za podzemna plinovodna omrežja. Njegova izobrazba mora biti
najmanj 7. stopnje tehnične smeri.
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9. Ponudnik mora navesti tehnično osebje in strokovne službe, ki bodo vključeni v
ponudnikovo izvedbo naročila, ne glede na
to, ali so zaposleni pri ponudniku. Iz navedbe mora biti razvidna izobrazba in delovne
naloge posameznih delavcev.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna cena za dobavo in vpeljavo
programskega paketa,
2. reference za realizirane projekte,
3. garancijski rok za dobavljeni in vpeljani programski paket.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/09/2006/TSTSS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 18. 4. 2006 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 3. 5. 2006.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: naročnik bo
datum, čas in kraj odpiranja ponudb določil
v povabilu k oddaji ponudbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Ob-8199/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni
osebi: Mateja Podlesnik – za splošni del,
Sašo Trunkl – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, saso.trunkl@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
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med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – splošni del; Sašo Trunkl,
tel. 02/220-01-83 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105,
1. nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001, pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.,
Vetrinjska ulica 2.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 70,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 1 leto od priznanja usposobljenosti
in sposobnosti kandidatom.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: naročnik bo v 2. fazi
javnega razpisa povabil k oddaji ponudbe
vse kandidate, katerim bo priznana usposobljenost in sposobnost v 1. fazi javnega
razpisa.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena – 98 točk,
2. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Naročnik bo merila uporabil v 2. fazi javnega razpisa.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – za splošni del, Sašo Trunkl,
tel. 02/220-01-83 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-8341/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Metoda Judež, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Jože Velikonja, Trg revolucije 12 – služba za investicije
in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44 int. 499, elektronska pošta:
joze.velikonja@rth.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., kontaktna oseba: Majda Turnšek,
Trg revolucije 12 – služba za investicije
in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44 int. 458, faks 03/565-21-33,
elektronska pošta: majda.turnsek@rth.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna
oseba: Metoda Judež, Trg revolucije 12
– služba za investicije in zapiranje, 1420

Trbovlje, Slovenija, tel. 03/562-61-44 int.
499, faks 03/565-21-34, elektronska pošta:
metoda.judez@rth.si
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
reševalni aparati BG 4 z ATEX certifikati.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 33.10.16.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: reševalni aparati BG 4 (20 kos) s pripadajočo
opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– bančno garancijo za resnost po
nudbe,
– izjavo ponudnika o predložitvi garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo ponudnika o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: način plačila 90 dni ali več po
izdaji računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni predpisana.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: v skladu s prvim in četrtim odstavkom 42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z drugim in petim odstavkom
42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
BON-2 izdan največ 30 dni pred odpiranjem
ponudb, samostojni podjetniki pa BON-1/SP
in BON-2, izdan največ 30 dni pred odpiranjem ponudb ali namesto BON-2 obrazec
s podatki o solventnosti za zadnje tri obračunsko zaključene mesece, ki ga izdajo
pristojne banke, pri katerih ima samostojni
podjetnik odprte transakcijske račune.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 2.a, f in g točko drugega odstavka 42.a člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.4) Drugi podatki: reševalni aparati
BG 4 morajo imeti ATEX certifikat.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: ob dvigu.
Pogoji in način plačila: dokumentacija
je na razpolago pri kontaktni osebi, plača
se ob dvigu na blagajni RTH, predstavnik
ponudnika mora imeti s seboj vse podatke, potrebne za izstavitev računa. Možno je
tudi nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 odprt pri NLB Banki Za-
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savje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Majdi
Turnšek vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 5. 2006
ob 12. uri; Trbovlje, Trg revolucije 12 (sejna
soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-8381/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – splošni del, Arpad Gaal, tel.
02/220-07-50 – tehnični del, Vetrinjska ulica
2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: danijela.homec@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
SN stikalni blok v SF 6 izvedbi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: enega
ali več sklepov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 12,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 98 točk,
2. rok plačila 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2006
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
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VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – za splošni del, Arpad Gaal,
tel. 02/220-07-50 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 549/06
Ob-8470/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktne osebe: Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Uroš Jerina, dipl. ekon., inž. el.
(tehnični del), Peter Rudolf, inž. elektroenergetike (tehnični del), Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče na
Slovenska c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče,
I. nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 13/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava nizkonapetostnih (n.n.) energetskih kablov in polizoliranih vodnikov
(PIV).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so franko posamezna skladišča (na
nadzorništvih, centralno skladišče naročnika v Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. junija
1), vsakokrat strojno razloženo (sklop 1 in
sklop 2).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: nizkonapetostni (n.n.)
energetski kabli.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje pol leta.
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Sklop št. 02
2) Kratek opis: polizolirani (s.n.) vodniki
(PIV).
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje pol leta.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: nizkonapetostni (n.n.) energetski kabli,
– sklop 2: polizolirani (s.n.) vodniki
(PIV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, če se ponudba nanaša samo
na razpisni sklop 2, oziroma 1,000.000 SIT
v ostalih primerih ponudb ter z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, oziroma za ponudnika – samostojnega
podjetnika potrdila poslovnih bank o njegovi
solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– certifikat o ustreznosti merila za stroj
za merjenje in rezanje kablov in PIV.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/a potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah n.n.
energetskih kablov (sklop 1) oziroma PIV
(sklop 2) kupcem v EU v zadnjih treh letih,
pri čemer je znašala skupna vrednost teh
dobav min. 100% ponudbene vrednosti,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (97%
delež),
2. certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 13/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006, vsak
delovnik med 8.30 in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-13-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 ali 29 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 8. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 13. 4.
2006 do 13. ure.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 553/06
Ob-8471/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktne osebe: Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Boris Sterle, univ. dipl. inž. el.
(tehnični del), Peter Rudolf, inž. elektroenergetike (tehnični del), Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče na
Slovenska c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 14/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme za zaščito, ozemljevanje ter spajanje el. vodov in kostanjevih
drogov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so franko posamezna skladišča (na
nadzorništvih, centralno skladišče naročnika
v Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. junija 1), vsakokrat strojno razloženo (sklop 2 in sklop 4)
oziroma nerazloženo (sklop 1 in sklop 3).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: odvodniki prenapetosti
n.n.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje enega leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: ozemljitveni valjanec in
pribor.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje enega leta.
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Sklop št. 03
2) Kratek opis: obesni in spojni material
za nadzemne vode.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje enega leta.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: drogovi kostanjevi.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje enega leta.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: odvodniki prenapetosti n.n.,
– sklop 2: ozemljitveni valjanec in pribor,
– sklop 3: obesni in spojni material za
nadzemne vode,
– sklop 4: drogovi kostanjevi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, če se ponudba nanaša samo
na razpisni sklop 1 ali 2 ali 3 ali 4, oziroma
800.000 SIT v ostalih primerih ponudb ter
z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, oziroma za ponudnika – samostojnega

podjetnika potrdila poslovnih bank o njegovi
solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o dobavnem
roku (velja samo za sklop 3 in sklop 4).
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah razpisanega blaga kupcem v EU v zadnjih treh letih,
pri čemer je znašala skupna vrednost teh
dobav min. 100% ponudbene vrednosti,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (97%
delež),
2. certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 14/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006, vsak
delovnik med 8.30 in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-14-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 ali 29 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. avgusta 2006 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 12.30; v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56
v Ljubljani.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 13. 4.
2006 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 546/06
Ob-8472/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Irena Homovc Gačnik
(splošni del) in Boris Sterle, univ. dipl. inž.
el. (tehnični del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče na
Slovenska c. 58 v Ljubljani, I nadstropje,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 15/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava impregniranih drogov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so franko posamezna skladišča (na
nadzorništvih, centralno skladišče naročnika v Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. junija 1),
vsakokrat strojno razloženo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: impregnirani drogovi: 3040 kosov, po specifikaciji
v Tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT ter z rokom veljavnosti 120
dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, oziroma za ponudnika – samostojnega
podjetnika potrdila poslovnih bank o njegovi
solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o ponujenem
blagu.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah razpisanega blaga kupcem v RS v zadnjih petih letih,
pri čemer je znašala skupna vrednost teh
dobav min. 100% ponudbene vrednosti,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (97%
delež),
2. certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 15/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2006, vsak
delovnik med 8.30 in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-15-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2006 ali 29 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. avgusta 2006 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2006
ob 10. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 13. 4.
2006 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 547/06
Ob-8473/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Irena Homovc Gačnik
(splošni del) in Uroš Jerina, inž. el. (tehnični
del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna centrala),
01/23-04-320, faks 01/43-24-074, elektron-

ska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče na
Slovenska c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 12/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava s.n. energetskih kablov 20 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so franko posamezna skladišča (na
nadzorništvih, centralno skladišče naročnika v Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. junija 1),
vsakokrat strojno razloženo.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31320000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 140000
m energetskih kablov nazivne napetosti 20
kV, skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji in
specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT ter z rokom veljavnosti 120
dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
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so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, oziroma za ponudnika – samostojnega
podjetnika potrdila poslovnih bank o njegovi
solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– certifikat o ustreznosti merila za stroj
za merjenje in rezanje kablov.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah razpisanega blaga kupcem v EU v zadnjih treh letih,
pri čemer je znašala skupna vrednost teh
dobav min. 100% ponudbene vrednosti,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (97%
delež),
2. certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 12/06,
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije
Pridobiti ju je mogoče do 15. 5. 2006,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-12-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 2006 ali 55 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 9. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 10. 5.
2006 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 3. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 102/1018/2006
Ob-8343/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Ivan
Lozej, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-27, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Ivan.lozej@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Katarina Krepfl, Milena
Trifunovič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/474-24-33, 01/474-25-11,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta: katarina.krepfl@eles.si, milena.trifunovic@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 12/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno-obrtniška dela – obnova 110 kV
stikališča RTP Pivka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Pivka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 15. 5. 2006 in/ali konec
31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključe-
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nim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
Rok izvedbe je od 15. 5. 2006 do 31. 10.
2006.
Garancijski rok za predmet naročila je 36
mesecev od prevzema.
Rok plačila je 60 dni od datuma izstavitve računa.
Reference v skupni vrednosti najmanj
30,000.000 SIT z DDV dejanskega izvajalca
za gradbena in obrtniška dela na elektroenergetskih objektih RTP-jih in RP-jih napetostnega nivoja 110 kV in več. Upoštevane
bodo reference za zadnjih deset let, ponudnik naj navede pogodbenega partnerja
– končnega uporabnika, št. pogodbe, pogodbeni objekt-projekt, leto izvedbe, napetostni nivo, obseg del, vrednost v SIT z DDV,
kontaktno osebo končnega uporabnika št.
tel. e-mail, upoštevane bodo reference, ki
bodo podane na obrazcu: »Potrdilo o referencah dejanskega izvajalca gradbenih in
obrtniških del« (obrazec priložen).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. skupna ponudbena cena,
2. število potrjenih izvedenih del dejanskega izvajalca.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 12/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 4. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ogled bo dne
4. 4. 2006 ob 10. uri v objektu RTP Pivka.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-8488/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8/2006-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradja objekta nadzorništva Kozina.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP Hrpelje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji za vrednotenje sposobnosti
skladni z 42. členom ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: obvezna dokazila po ZJN-1-42. člen;
potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane vse davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: navedba tehničnega osebja ali
strokovnih služb, ki bodo vključeni v ponudnikovo izvedbo posla; izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca, reference (vsaj
tri) za izvedbo podobnih objektov v zadnjih
šestih letih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
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1. cena,
2. reference,
3. rok izgradnje,
4. rok plačila,
5. način plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 8/2006-G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 4. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila:
TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica - sklic nadzorništvo Kozina.
Dvig razpisne dokumentacije je možen
v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl po
plačilu razpisne dokumentacije in predhodni
enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 4. 2006, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 24. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2006
ob 11. uri, Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Elektro Primorska

Storitve
Ob-8198/06
Podaljšanje rokov
za oddajo ponudb
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska
2, 2000 Maribor, podaljšuje rok za oddajo
in odpiranje ponudb za izdelavo projektne,
investicijske in tehnične dokumentacije:
A) RTP 110/20 kV Ptuj – Breg,
B) DV 2 x 110 kV Ptuj – Breg,
C) RTP 110/20 kV Mačkovci.
Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19-20 dne 24. 2. 2006,
Ob-4856/06.
Rok za oddajo ponudb: 31. 3. 2006 do
8. ure.
Javno odpiranje ponudb: 31. 3. 2006 ob
9. uri.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

Javni razpis za natečaj

II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: javni natečaj za arhitekturno zasnovo stanovanjske stavbe z zunanjo ureditvijo ob Streliški poti v Novi Gorici.
II.1.2) Opis: namen natečaja je pridobiti najustreznejšo zasnovo stanovanjske
stavbe (stanovanjskih stavb) z zunanjo
ureditvijo ob Streliški poti v Novi Gorici
in izvajalca projektne dokumentacije za
gradnjo.
II.1.3) Lokacija: zemljišče parcel k.o.
Nova Gorica, št.: 1478/1, 1479, 1481/2 in
1482.
Obvestilo o podelitvi nagrad in priznanj:
Natečajna komisija je v petek, 10. 3. 2006
ob zaključku natečaja podelila nagrade:
1. nagrado (1,800.000 SIT bruto) prejme
elaborat s šifro »98341«. Avtor: Luka Školaris, štud. arh.; mentor: Boris Školaris, udia,
2. nagrado (1,200.000 SIT bruto) prejme elaborat s šifro »31075«. Avtorja: prof.
Janez Koželj, udia; Boštjan Ukmar, štud.
arh.; statika: Josip Konstantinovič, udia; dr.
Blaž Vogelnik, udia; elektro inštalacije: Bobek Vojko, udie; strojne inštalacije: Pavel
Pavlič, udis,
3. nagrado (850.000 SIT bruto) prejme
elaborat s šifro »PLATO«. Avtorji: Boštjan
Kikelj, udia; Mojca Magajne, udia; Klemen
Pavlin, udia; krajinska ureditev: Tina Demšar Vreš, udika; prometna ureditev: Danijel
Magajne, udig; statika: Matej Brešan, udig;
strojne inštalacije: Samo Štrukelj, udis; Požarna varnost: Matej Polanec, var. inž.
Priznanje (425.000 SIT bruto) prejme
elaborat s šifro »11170«. Avtorja: Maechtig
Vrhunc arhitekti d.o.o. – Tomaž Machtig,
udia; Urša Vrhunc, udia, M. Arch. II; sodelavci: Janez Vrhunc, udia; Ana Križaj, abs.
arh.; konstrukcije: Projecta d.o.o. - Milan
Sorč, udig; inštalacije: Klimaterm d.o.o.- Vojko Brelih, udis; Borut Jereb, udie; prometna
ureditev: HR Sistemi d.o.o. - Boštjan Ramovš, udig; 3D print: IB Procadd d.o.o.
Priznanje (425.000 SIT bruto) prejme
elaborat s šifro »SONCE«. Avtorji: Marko
Lavrenčič, udia; Urška Mužina Rodman,
udia; Maja Ambrožič Fučka, udia; sodelavci: mag. Jelko Valenčak, udia; Gregor Pintar;
Ajdin Bajrovič, abs. arh.; Nina Brataševec,
štud. arh.; konzultanti: Samo Štrukelj, udis;
David Furlan, el. teh.
Skrbnik natečaja: Tomislav Podgornik,
udia, v Novi Gorici, 10. 3. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
Stanovanjski sklad Mestne občine
Nova Gorica – javni sklad

Obvestilo o oddaji
naročila

Storitve
Ob-7990/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica – javni sklad, Trg E. Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-50-191,
faks 05/30-21-116, elektronska pošta: natasa.levpuscek@nova-gorica.si.

Blago
Ob-7804/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Stročja
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vas, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Mala
Nedelja, OŠ Razkrižje, OŠ Slavka Osterca Ljutomer, kontaktna oseba: Vesna Paljk,
ALTUS consulting d.o.o., Cankarjeva cesta
10/Stročja vas 24/Cezanjevci 39/Mala Nedelja 37/Šafarsko 24/Prešernova ulica 8,
9240/9243 Ljutomer/Mala Nedelja, Slovenija, tel. 02/5844-4300-8610/5801115/5858170-8644-1530,
faks
02/584-43118610/5801145/585-8180-8649-1533.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.19.20.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava pisarniškega materiala.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
pisarniškega materiala za potrebe naročnikov, po sklopih: 1. sklop: pisarniški
material, 2. sklop: tonerji in kartuše, 3.
sklop: obrazci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 80 točk,
– fiksnost cen – do 10 točk,
– plačilni rok – do 7 točk,
– dobavni rok – do 3 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1. sklop: pisarniški
material: Mladinska knjiga Trgovina d.d.,
kontaktna oseba: Mirjam Potočnik, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-54-00, faks 01/588-74-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,574.186,20
SIT, najvišja ponudba 6,958.625,28 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. sklop: pisarniški
material: 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 2,574.186,20
SIT, najvišja ponudba 6,958.625,28 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. sklop: pisarniški material: Fedom Paričjak d.o.o., kontaktna oseba: Branko Domajnko, Paričjak 24A, 9252
Radenci, Slovenija, tel. 02/566-97-60, faks
02/566-97-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,574.186,20
SIT, najvišja ponudba 6,958.625,28 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. 2. sklop: tonerji in kartuše:
KMP Print Tehnik, d.o.o., kontaktna oseba:

Marko Mohar, Cesta ob železnici 1, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/571-55-18, faks
03/571-55-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,322.202,80
SIT, najvišja ponudba 3,104.711,92 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. 2. sklop: tonerji in kartuše:
Pavlin d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba:
Matej Zimšek, Grič 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-83-09, faks 01/242-83-05.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,322.202,80
SIT, najvišja ponudba 3,104.711,92 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. 2. sklop: tonerji in
kartuše: 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 1,322.202,80
SIT, najvišja ponudba 3,104.711,92 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. sklop: obrazci: 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): cena 371.451,03 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: 044/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 2. 2006.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 117 z dne 23. 12. 2005,
Ob-36187.
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. 3. 2006.
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer,
OŠ Stročja vas,
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
OŠ Mala Nedelja,
OŠ Razkrižje,
OŠ Slavka Osterca Ljutomer
Ob-7816/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Stročja vas, OŠ Janka Ribiča Ceza
njevci, OŠ Mala Nedelja, OŠ Razkrižje, OŠ Slavka Osterca Ljutomer, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting
d.o.o., Stročja vas 24/Cezanjevci 39/Mala
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Nedelja 37/Šafarsko 24/Prešernova ulica 8, 9240/9243 Ljutomer/Mala Nedelja,
Slovenija, tel. 02/584-86-10, 580-11-15,
585-81-70, 585-86-44, 585-15-30, faks
02/584-86-10,
580-11-45,
585-81-80,
585-86-49, 585-153.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava ekstra
lahkega kurilnega olja.
II.5) Kratek opis: dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe naročnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 80 točk,
– plačilni rok – do 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 363/2005: Petrol d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Breda Merc, Dunajksa cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija,
tel. 02/609-62-55, faks 02/609-62-53.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,490.562,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 363/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 117 z dne 23. 12. 2005,
Ob-36184/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 3. 2006.
OŠ Stročja vas,
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
OŠ Mala Nedelja,
OŠ Razkrižje,
OŠ Slavka Osterca Ljutomer
Ob-7841/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Borut Slokan, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-57-25, faks 01/478-63-17, elektronska pošta: borut.slokan@gov.si, internetni
naslov: www.mss.gov.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: 404-642/2005.
II.5) Kratek opis: dobava 630 paketov
angleško slovenskega slovarja na CDROM (skupaj z licencami) za osnovne in
srednje šole, zavode za učence s posebnimi potrebami in dijaške domove.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,170.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 404-642/2005: Državna
založba Slovenije d.d., kontaktna oseba:
Andreja Kavčič, Dalmatinova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-98-25,
faks 01/306-98-10, elektronska pošta: andreja.kavcic@dzs.si, internetni naslov:
www.dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,577.760 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-642/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-7986/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pohištvena oprema za Pošto Brežice.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pohištvene opreme na pošti Brežice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,845.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 97-2005/JNB: Lesnina inženiring, d.d., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,816.410 SIT
brez DDV; najnižja ponudba 10,816.410 SIT
brez DDV, najvišja ponudba 16,826.953 SIT
brez DDV.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 97-2005/JNB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 2 z dne 6. 1. 2006,
Ob-37004/06.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 121/06
Ob-7987/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ Zdravstveni dom Celje, kontaktna
oseba: Nada Martinčič, Gregorčičeva 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/54-34-520,
faks 03/54-34-501, elektronska pošta:
nada.martincic@zd-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-JN/06-001.
II.5) Kratek opis: dobava reševalnega
vozila v JZ Zdravstveni dom Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference ponudnika,
– dolžino garancijske dobe za vgradno
opremo (medicinsko in drugo vgradno opremo) in na kvaliteto preureditve vozil,
– plačilne pogoje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-JN/06-001: Proavto d.o.o.
Koper, kontaktna oseba: inž. Vojmir Perenič,
Ulica 15. maja 10c, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/63-04-660, faks 05/63-14-112, elektronska pošta: info@proavto.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost reševalnega vozila
z novo opremo 11,660.000 SIT.
Znesek za katerega se zmanjša pogodbena vrednost v primeru, da se vgradi v reševalno vozilo (demontaža+montaža) stara
oprema namesto nove v obsegu razvidnem
iz dodatnega ponudbenega predračuna,
ki je sestavni del pogodbe o dobavi blaga
325.592 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: 121/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 6 z dne 20. 1. 2006,
Ob-227/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
JZ Zdravstveni dom Celje
Ob-7988/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:

javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.54.10.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-001/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: razširitev avdio/video
preklopnika PRO-BEL SIRIUS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
22,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-001/2006-EODP/B: ProMotion d.o.o., kontaktna oseba:
Janez Žigon, Dvoržakova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-04-70, faks
01/433-04-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 77.098,25
EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-001/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 6 z dne 20. 1.
2006; Ob-435/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 6/34
Ob-7989/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov
trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, tel. darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: nakup pogonskega goriva v letu
2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: izbrani bencinski servisi za posamezne poštne poslovalnice.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
pogonsko gorivo za leto 2006 za posamezne poštne poslovalnice.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
11.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 728,340.000 SIT z DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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Merila
Ponderiranje
1. povprečna cena
80
2. cestna oddaljenost
bencinskega servisa od sedeža
poštne poslovalnice
20
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 79-2005/JNB.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: številka obvestila v UL: 2005/S 202-199236 z dne 19. 10.
2005.
Št. naročila: 79-2005/JNB naslov Pogonsko gorivo za leto 2006.
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 12. 2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol,
slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 587,597.970 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 587,597.970 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Naročilo je bilo oddano še ponudniku:
OMV Slovenija, trgovina z nafto in naftnimi
derivati, d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper.
Vrednost oddanega naročila je okvirno
140,742.029,76 SIT brez DDV.
Izbor se je opravljal za vsako poštno
poslovalnico posebej po zgoraj navedenem
merilu.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-8005/06
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,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: b_002.
II.5) Kratek opis: zobozdravstveni
stoli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. b_002: 3D Stražišar d.o.o.,
kontaktna oseba: Damijan Stražišar, Pot k
čuvajnici 6, 1351 Brezovica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,331.861 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006,
Ob-1390/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Št. 430-87/2005/62
Ob-8147/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu Ministrstva za zunanje
zadeve in Upravnih enot Republike Slovenije, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.45.10.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oblikovanje,
izdelavo in personalizacijo biometričnih potnih listin, št. 430-87/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je oblikovanje, izdelava, skladiščenje,
postopek zajema biometričnih podatkov,
personalizacija in dobava potnih listin
z vključenimi biometričnimi podatki in
drugih potnih listin, specimnov potnih
listin ter izdelava in dobava obrazcev,
ovojnic in embalaže, povezanih s potnimi
listinami ter potrebna programska oprema, za potrebe Upravnih enot Republike
Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve
(MNZ) in Ministrstva za zunanje zadeve
(MZZ) – uporabniki, in sicer:
1. Oblikovanje, izdelava, skladiščenje,
postopek zajema biometričnih podatkov,
personalizacija in dobava potnih listin z
vključenimi biometričnimi podatki:
1.1 biometrični potni list (SVN, SVN/ITA,
SVN/HUN), 32 strani,
1.2 biometrični potni list (SVN, SVN/ITA,
SVN/HUN), 48 strani,
1.3 biometrični diplomatski potni list,
1.4 biometrični službeni potni list,
1.5 biometrični potni list za tujca.
2. Oblikovanje, izdelava, skladiščenje in
dobava potnega lista:
2.1 potni list za vrnitev.
3. Izdelava, skladiščenje in dobava
obrazcev:
3.1 obrazec dovoljenja zakonitega zastopnika (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN),
3.2 obrazec naznanitve pogrešitve, izgube ali tatvine potne listine (SVN, SVN/ITA,
SVN/HUN),
3.3 obrazec vloge za izdajo potne listine
(SVN, SVN/ITA, SVN/HUN),
3.4 obrazec vloge za izdajo potnega lista
za tujca (SVN/GBR).
4. Izdelava ovojnice s spremnim dopisom (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), za prenos
personaliziranih potnih listin od ponudnika
– izvajalca do uporabnika ali imetnika potne listine.
5. Izdelava in dobava posebne transportne embalaže za prenos vlog in izdelanih
potnih listin od uporabnika do ponudnika
– izvajalca in nazaj.
6. Specimni potnih listin:
6.1 specimen biometričnega potnega lista (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), 32 strani,
službenega potnega lista, diplomatskega
potnega lista in potnega lista za tujca,
6.2 specimen biometričnega potnega lista (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), 48 strani,
6.3 specimen biometričnega potnega lista (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), 32 strani,
službenega potnega lista, diplomatskega
potnega lista in potnega lista za tujca – personaliziran,
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6.4 specimen biometričnega potnega lista (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), 48 strani
– personaliziran,
6.5 specimen potnega lista za vrnitev.
7. Programska oprema za zajemanje fotografije, podpisa in prstnih odtisov na zajemnih mestih uporabnikov in pretvorbo fotografije (slike in ne vzorca) in prstnih odtisov
(slike in ne vzorca) v biometrični zapis.
Legenda oznak: SVN = slovenski;
SVN/ITA = slovensko-italijanski; SVN/HUN
= slovensko-madžarski; SVN/GBR = slovensko-angleški.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5.202,602.258 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-87/2005: Cetis d.d.,
kontaktna oseba: Peter Aužner, Čopova 24,
3000 Celje, Slovenija, tel. +386/3/427-85-57,
faks +386/3/427-88-41, elektronska pošta:
Peter.Aužner@cetis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za biometrični potni
list (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), 32 strani
brez DDV: najnižja ponudba 4.755,10 SIT,
najvišja ponudba 5.520 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-87/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 56 z dne 10. 6.
2005, Ob-16347/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu
Ministrstva za zunanje zadeve
in Upravnih enot Republike Slovenije
Št. 25/5-11/2005
Ob-8158/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
II.5) Kratek opis: oprema za diagnostični center Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11/2005: Lesnina MG oprema, d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Marjan
Cimolini, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/436-13-84, faks 01/436-34-41,
elektronska pošta: marjan.cimolini@lesninamg. si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,203.075 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 116 z dne 23. 12. 2005,
Ob-35680/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 252-3/05-18
Ob-8162/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet
JN: Konrad Kuštrin, dr. med., spec. anestezilog; za ekonomska vprašanja: Stojan
Lozar, univ. dipl. ekon; za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica,
Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter
pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550/580,
faks 05/33-01-554, internetni naslov:
www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”dobava treh anestezijskih aparatov” (št.: 252-3/05).
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava treh anestezijskih aparatov
ter njihovo 7-letno vzdrževanje skladno z
navodili proizvajalca.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: ocenjena vrednost javnega naročila znaša 32 mio
SIT za tri anestezijske aparate in 8,6 mio
SIT za vzdrževanje treh anestezijskih aparatov brez DDV, skupna ocenjena vrednost
je 40,6 mio SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 252-3/05 – objava v Ur. l.
RS, št. 103/05; Ob-31034/05: Pulmodata
d.o.o., kontaktna oseba: direktor Miro Ocepek, Balantičeva 11, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/72-39-511, faks 01/72-39-515,
elektronska pošta: info@pulmodata.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,501.812 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:
4. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-31034/05 z dne 18. 11. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-8179/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktni osebi: Barbara Gašperlin za splošne
informacije in Tadeja Tome za tehnične informacije, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00,
elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 19.30.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 433-01/1-2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je nakup 1400 vetrovk z nadhlačami.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 433-01/1-2006: Kroj d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Marjeta Česen Jeretina, Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/756-46-71, faks 01/754-42-76,
elektronska pošta: kroj@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 37,212.000
SIT oziroma najnižja ponudba 37,212.000
SIT, najvišja ponudba 44,730.000 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: št.
433-01/1-10/2006/0530-001.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 13. 1. 2006,
Ob-37675/05; ES: 2006/S 6-006624 z dne
11. 1. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Št. 3/22-06
Ob-8186/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala d.o.o., kontaktna oseba: Drago Murovec, Carl Jakoba 4, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 05/37-27-200, faks
05/37-72-237, elektronska pošta: Drago.Murovec@komunalaidrija.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: JN – B – 04/05.
II.5) Kratek opis: dobava komunalnega
vozila z dodatno opremo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– način plačila,
– dobavni rok,
– garancija,
– usklajenost z obstoječim voznim parkom,
– izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN – B – 04/05: TT-Trgotehna d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Elvis
Madruša, Sermin 7a, 5000 Koper, Slovenija,
tel. 05/663-64-00, faks 05/639-54-13.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,072.980 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:
9. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1-2 z dne 6. 1. 2006,
Ob-37341/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Komunala d.o.o. Idrija
Št. 430-25/2006-36
Ob-8194/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Jože Mokorel, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 420/2005-ODP,
nakup motornih olj, maziv ter tehničnih tekočin.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: motorna olja za motorje,
2. sklop: olja za transmisijo,
3. sklop: olja za hidravlične sisteme
in krmila,
4. sklop: masti,
5. sklop: ostalo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 112,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 420/2005-ODP Motorna olja, maziva ter tehnične tekočine: 1.
sklop – motorna olja za motorje: Petrol d.d.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Aleš Arenšek,
Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-14-176, faks 01/47-14-135, elektronska pošta: ales.arensek@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: vrednost pogodbe:
20,922.405,50 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. MORS 420/2005-ODP
Motorna olja, maziva ter tehnične tekočine:
2. sklop – olja za transmisijo: Petrol d.d.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Aleš Arenšek,
Dunajska 50, 1527, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-14-176, faks 01/47-14-135, elektronska pošta: ales.arensek@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: vrednost pogodbe:
11,441.440 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 420/2005-ODP Motorna olja, maziva ter tehnične tekočine: 3.
sklop – olja za hidravlične sisteme in krmila:
Petrol d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Aleš
Arenšek, Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-14-176, faks 01/47-14-135,
elektronska pošta: ales.arensek@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: vrednost pogodbe:
8,196.055,50 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. MORS 420/2005-ODP
Motorna olja, maziva ter tehnične tekočine: 4. sklop – masti: FUCHS maziva LSL
d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Planinc,
Trdinova 1, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/49-91-030, faks 07/49-91-040, elektronska pošta: info@fuchs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: vrednost pogodbe:
11,749.400 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. MORS 420/2005-ODP
Motorna olja, maziva ter tehnične tekočine:
5. sklop – ostalo: Petrol d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Aleš Arenšek, Dunajska 50,
1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-14-176,
faks 01/47-14-135, elektronska pošta:
ales.arensek@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: vrednost pogodbe:
14,602.535,17 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-25/2005-36.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob 33649/05, z dne 2. 12. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-8333/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: Vlasta Raičević, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
22.21.10.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup strokovne litera
ture.

II.5) Kratek opis: nakup tuje strokovne
literature s področja veterine v letu 2006
in 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– višina marže,
– popust na letno dobavo,
– način plačila,
– možnost zagotovitve vseh številk izvodov strokovne literature, ki je ali bo izšla
pred podpisom pogodbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/4/2006: Mladinska knjiga
Trgovina d.d., kontaktna oseba: Blanka Obreza, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-75-17, faks 01/588-74-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30,122.290,32 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: 4/4/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Ob-8335/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: Vlasta Raicevič, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.42.11.40-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Nakup testov Enfer TSE.
II.5) Kratek opis: nakup testov Enfer
TSE in homogenizacijskih vrečk za potrebe laboratorija za patologijo in TSE v
letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 87,2 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5.4-2/2006: ABBOTT
GmbH & Co.KG, kontaktna oseba: Branka
Škugor Vlahovič, dipl. inž., Max-Planck-Ring
2, 652 05 Wiesbaden-Delkenheim, Nemčija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 80,998.320 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: 5.4.-2/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Ob-8337/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojni zavod Planina, kontaktna oseba:
Marija Pepelnak, Planina 211, 6232 Planina, Slovenija, tel. 05/703-12-00, faks
05/756-50-80.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava živil v letu 2006, po posameznih sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 78 točk,
– fiksnost cen do 8 točk,
– kvaliteta do 6 točk,
– plačilni rok do 4 točke,
– lastna proizvodnja do 2 točki,
– dobavni rok za nujna naročila do 2
točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1. sklop: meso in
mesni izdelki: Litijska mesarija d.d., kontaktna oseba: Irena Čož, Slatna 1, 1275
Šmartno, Slovenija, tel. 01/898-75-85, faks
01/898-75-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,058.056,10 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. 2. sklop: ribe: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva
29, 1231 Ljubljana-Šentvid, 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 upošteva-
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la (brez DDV): najnižja ponudba: 156.645,07
SIT, najvišja ponudba: 238.637,02 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. 2. sklop: ribe: Mercator
d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 156.645,07
SIT, najvišja ponudba: 238.637,02 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. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Pomurske mlekarne d.d., kontaktna
oseba: Mariela Soštarič, Industrijska ulica
10, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/536-12-21, faks 02/522-13-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 991.275,20
SIT, najvišja ponudba: 1,172.737,62 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. 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: 991.275,20
SIT najvišja ponudba: 1,172.737,62 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. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Mlinotest d.d.,
kontaktna oseba: Jana Krašna, Tovarniška
cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/364-45-09, 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: 78.200
SIT, najvišja ponudba: 1,000.350,25 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. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Pekarna Postojna d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomaž Čeligoj, Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/700-08-10, faks 05/700-08-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 78.200
SIT, najvišja ponudba: 1,000.350,25 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. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba:
Jana Krašna, Tovarniška cesta 14, 5270 Aj-
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dovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-09, 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: 201.042
SIT, najvišja ponudba: 344.608,30 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. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana
Šimenc, Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00, faks
01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 201.042
SIT, najvišja ponudba: 344.608,30 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. 6. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo
Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,204.990,02 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. 7. sklop: konzervirani izdelki: Era Disgro d.o.o., kontaktna oseba:
Dobrila Stremar, Goriška c. 68, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/366-44-00, faks
05/366-44-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 124.632,26
SIT, najvišja ponudba: 1,211.670,16 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. 7. sklop: konzervirani izdelki: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo
Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 124.632,26
SIT, najvišja ponudba: 1,211.670,16 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. 8. sklop: zamrznjena živila: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska c. 442, 1291
Škofljica, Slovenija, tel. 01/366-60-90, faks
01/366-65-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 121.800
SIT, najvišja ponudba: 603.400,01 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. 9. sklop: sadni sokovi, si-

rupi, ostale pijače: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Srečo Trope, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks
01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 235.805,80
SIT, najvišja ponudba: 241.228,67 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. 9. sklop: sadni sokovi, sirupi, ostale pijače: Era Disgro d.o.o.,
kontaktna oseba: Dobrila Stremar, Goriška c. 68, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/366-44-00, faks 05/366-44-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 235.805,80
SIT, najvišja ponudba: 241.228,67 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. 10. sklop: ostala živila:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,538.814,10
SIT, najvišja ponudba: 1,637.074,31 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. 10. sklop: ostala živila: Era
Disgro d.o.o., kontaktna oseba: Dobrila Stremar, Goriška c. 68, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/366-44-00, faks 05/366-44-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,538.814,10
SIT, najvišja ponudba: 1,637.074,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 121 z dne 30. 12. 2005,
Ob-36824/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Vzgojni zavod Planina
Ob-8342/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: šivalni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 182,000.000 SIT z DDV.
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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. 10: Johnson & Johnson,
S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56,191.865,41 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,153.519,86 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MM Surgical, d.o.o., Galjevica 81, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 85,951.598,59 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22045/04 z dne 20. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor

Gradnje
Ob-7844/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Irena Zalar,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633, elektronska pošta: Info@cerknica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 501, 50 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-1/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenoobrtniških in instalacijskih del za zunanjo
ureditev Kulturnega doma v Cerknici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti, s pogajanji,
s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 85 točk,
2. reference – 10 točk,
3. plačilni pogoji – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4301-1/2006: Gradišče
Cerknica, d.o.o., kontaktna oseba: Damijan
Knap, Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica,
Slovenija, tel. 01/70-90-800, faks 70-91-436,
elektronska pošta: Info@gradisce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,171.004,53 SIT;
najnižja ponudba 33,171.004,53 SIT, najvišja ponudba 33,926.183,01 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-825/06, stran 381 z dne 20. 1.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
Občina Cerknica
Št. 02
Ob-8178/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gasilsko reševalna služba Kranj, kontaktna oseba: inž. Janko Klemenčič, Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/237-52-64, faks 04/237-52-52, elektronska pošta: grs.kranj@gas-res-sluzba-kr.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.42.12, dodatni predmeti, glavni besed
njak: 34.14.42.13.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 34.14.42.12.
II.4) OZNAKA javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN št. 01/05.
II.5) Kratek opis: nabava večjega terenskega gasilskega vozila za gozdne
požare.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. dobavni rok,
3. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/05: MI – STAR d.o.o.
Ljubljana, kontaktna oseba: Andrej Dimnik,
Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/123-14-23, faks 01/242-83-24.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 92,764.800 SIT/
387.100,65 EUR.
Valuta: 9. 4. 2006.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN št. 01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-34368/05 z dne 9. 12. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Gasilsko reševalna služba Kranj
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Št. 4301-6/2005/48
Ob-8190/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, kontaktna oseba:
Aleksander Nagode, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-66-45, faks
01/369-66-49, elektronska pošta: aleksander.nagode@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPA 45.33.20, CPA
45.33.12, CPA 45.43.12, CPA 45.45.13.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-6/2005.
II.5) Kratek opis: obnova 13 sanitarij v
6 etažah poslovnega objekta na Župančičevi 3 v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 4301-6/2005:
Tipo investicijske gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Miklič, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/56-61-018, faks 01/56-82-790, elektronska pošta: tipo-inz@siol.net, internetni naslov: http://www.tipo-inz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,865.305,64 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-6/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-37866/05 z dne 13. 1. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Ministrstvo za finance
Št. 110-1/06
Ob-8355/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00151.
II.5) Kratek opis: Hoče–Arja vas; AC
priključek Celje–vzhod (Ljubečna), I. etapa – novogradnja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.800,000.000 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:
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javno naročilo št. 1: CM Celje d.d., kontaktna oseba: Jože Podergajs, dipl. inž. grad.,
Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.421,321.262,82 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00151.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-8494/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, kontaktna oseba: Dušan Harlander,
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-34-100.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 212/02/05.
II.5) Kratek opis: obnova objekta Rehabilitacija.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 1: gradbena
in obrtniška dela: GPI Tehnika d.o.o., Dol.
Kamence 56, Novo mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 114,835.549,24.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 2: električne
inštalacije in električna oprema, elektroenergetski priključek inštalacija strelovoda,
telekomunikacijska inštalacija in oprema, TK
priključek: CGP d.d., Ljubljanska cesta 47,
Novo mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,028.322,06 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 3: strojne inštalacije
in oprema: CGP d.d., Ljubljanska cesta 47,
Novo mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,730.185,13 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. sklop 4: prezračevanje:
CGP d.d., Ljubljanska cesta 47, Novo mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,608.510,04 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: 212/02/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2006.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 113 z dne 16. 12. 2005,
Ob-35404/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Storitve

Ob-8006/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.5) Kratek opis: pranje.
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-010: Bistra d.o.o., kontaktna oseba: Peter Klemenc, Spodnji trg
12, 4220 Škofja Loka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,827.979 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-28495/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 3. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Št. 406/06
Ob-7853/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Marjeta Pengov, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/518-89-10, faks 01/518-89-11, elektronska pošta: m.leskovsek@zord.org, internetni naslov: www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN8-7/06-REZ.
II.5) Kratek opis: prevoz 2.500.000 l neosvinčenega motornega bencina NMB 95
na relaciji Visco, Videm (Udine) – Instalacija, Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN8-7/06-REZ: Bubnič Ivan s.p., Avtoprevozništvo, kontaktna
oseba: Monika Bubnič, Obrov 61b, 6243
Obrov, Slovenija, tel. 05/66-33-207, faks
05/66-33-210, elektronska pošta: monika.bubnic@avtoprevoznistvo-bubnic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,500.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 3. 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: 15. 3. 2006.
ZORD Slovenija

Ob-8007/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: franci.jamsek@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.42.11.52-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE: 501,7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 035/2005-MZZ.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
neprebojnih sten, vrat in okenc za delovna mesta s strankami v diplomatskih
predstavništvih in konzulatih Republike
Slovenije: VP Canbera, GK New York, VP
Ottava, VP Peking, VP Tokio, VP Teheran,
VP Bratislava, VP Bruselj, VP Tel Aviv, VP
Washington, GK Cleveland.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,525.900 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. 01: Iskra Prins d.o.o.,
kontaktna oseba: Franc Vidic, Cesta dveh
cesarjev 403, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-98-00, faks 01/256-75-89, elektronska pošta: iskraprins@iskraprins.si, internetni naslov: www.iskraprins.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 55,263.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 035/2005-MZZ.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 117 z dne 23. 12. 2005,
Ob-36321/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Javno naročilo (razen DDV) se financira
iz Schengenskega vira: 35. člen Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU,
št. 236/2005 z dne 23. 9. 2003).
VI.7) Drugi podatki: pogodbena cena rahlo presega ocenjeno vrednost, vendar je še
v okviru zagotovljenih sredstev.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-8008/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-00, faks
02/521-10-07, elektronska pošta: bolnisnica_m.sobota@email.si, internetni naslov:
www.sb-ms.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01S/2005.
II.5) Kratek opis: varovanje premoženja
s prisotnostjo varnostnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01S/2005: Varnost Maribor d.d., kontaktna oseba: Viktor Lukač,
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/230-30-10, faks 02/230-30-29,
elektronska pošta: info@varnost.si, internetni naslov: www.varnost.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,509.440 SIT/leto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 120 z dne 30. 12. 2005,
Ob-36825/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-8027/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.

+386/1/478-15-59, faks +386/1/478-17-64,
elektronska pošta: gp.gs@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/gsv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 10.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: številka JN: 45002-97/2005.
II.5) Kratek opis: storitve na področju
raziskav trga in javnega mnenja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
javno naročilo ni bilo oddano.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35985/05 z dne 23. 12. 2006.
VI.7) Drugi podatki: naročnik javnega naročila ni oddal oziroma je vse ponudbe zavrnil; dve ponudbi nista bili sprejemljivi zaradi
preseganja zagotovljenih sredstev naročnika, ena ponudba je bila nepravilna.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2006.
Vlada Republike Slovenije,
Generalni sekretariat
Št. 26/06
Ob-8142/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kidričevo, kontaktna oseba: Zdenka
Frank, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, Slovenija, tel. 02/799-06-10, faks
02/799-06-19, elektronska pošta: zdenka.frank@kidricevo.si, internetni naslov:
www.lex-locali.info.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga IA – storitve – 2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-04-2/99.
II.5) Kratek opis: opravljanje dnevnih
prevozov učencev v osnovne šole v Občini Kidričevo za šolski leti 2005/2006 in
2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2/05: Certus avtobusni promet
Maribor d.d., kontaktna oseba: Janez Habjanič, Linhartova ul. 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/300-33-93, faks 02/300-33-83,
internetni naslov: www.connex.info.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1. sklop 37.567,74 SIT,
2. sklop 31.965,90 SIT; najnižja ponudba 1.
sklop 37.567,74 SIT, 2. sklop 31.965,90 SIT,
najvišja ponudba 37.567,74 SIT, 2. sklop
31.965,90 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. 2/05: Prevoz oseb Alojz
Sadek s.p., kontaktna oseba: Alojz Sadek,
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Vegova ul. 8, 2325 Kidričevo, Slovenija, tel.
02/796-83-21, faks 02/796-83-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3. sklop 4.800 SIT,
4. sklop 7.397,94 SIT; najnižja ponudba 3.
sklop 4.800 SIT, 4. sklop 7.397,94 SIT, najvišja ponudba 3. sklop 4.800 SIT, 4. sklop
7.397,94 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: 414-04-2/99.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 0228/05-UL 106/05 z dne 25. 11.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2006.
Občina Kidričevo
Ob-8157/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kobilarna Lipica, kontaktna oseba: Minka
Dolič, Lipica 5, 6223 Lipica, Slovenija, tel.
05/739-17-06, faks 05/734-63-70, elektronska pošta: lipica@siol.net, internetni naslov:
http://www.lipica.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2006-perilo.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
pranja za triletno obdobje.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Pralnica Lucija, d.o.o., Liminjanska
cesta 102, 6320 Portorož, Slovenija, tel.
05/617-32-00, faks 05/617-32-77, elektronska pošta: pralnica.lucija@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,545.380 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-2006-perilo.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1-2 z dne 6. 1. 2006,
Ob-37330/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2006.
Kobilarna Lipica
Št. 430-50/2006-7
Ob-8192/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
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, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: MORS 44/2006-PSP
– investicijsko vzdrževanje in nadgradnja
SKEV.
II.5) Kratek opis: investicijsko vzdrževanje in nadgradnja SKEV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z 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. MORS 44/2006-PSP:
ISA.IT d.o.o., kontaktna oseba: Jure Habbe,
Železna cesta 41, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/439 66-00, faks 01/439-66-25, elektronska pošta: rajko.kolar@isa.it.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,495.630 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 325-9/2005-57
Ob-8331/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
MKGP, Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, kontaktna oseba: Majda
Vintar, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-93-62, faks 01/478-92-05,
elektronska pošta: majda.vintar@gov.si, internetni naslov: www.arsktrp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 13.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.41.00.00-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A ZJN -1 stori-
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tve, št. kategorije 13, predmet: oglaševalske
storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: program ozaveščanja kot
enkraten projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov
kakovosti.
II.5) Kratek opis: izvedba promocije
simbolov kakovosti EU in državnih simbolov kakovosti, ki zajema oblikovanje in
zasnovo celostne podobe promocije, ter
oglaševanje le teh. Oglaševanje bo potekalo na območju RS v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,150.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– oglaševalsko kreativni del do 50 točk,
– medijsko strateško komunikacijski del
do 40 točk,
– reference do 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 325-9/2005: Pristop
d.o.o., kontaktna oseba: Urša Pučko, Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/239-12-00, faks 01/239-12-10, elektronska pošta: pristop@pristop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,150.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV) 1,343.516,13 SIT, delež %.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 325-9/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 108 z dne 2. 12. 2005,
Ob-33857/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, EKUJS, Ukrep 3.5 Trženje kakovostnih
kmetijskih in živilskih proizvodov, B2, Drugi
podukrep – predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
MKGP, Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 404-08-527/2005-23
Ob-8339/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne osebe:
Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Marjeta Kordiš,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-52, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1A-1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 411/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: servisiranje in vzdrževanje vozil znamke VW na območju
pošte Ljubljana.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno opravljenih storitev na uro – 60
točk,
2. popust na vozila starejša od 5 let – 10
točk,
3. cena rezervnih delov – 30 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 411/2005-PSP:
Malgaj d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Kita,
Tržaška 135, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-05-45, faks 01/200-05-49.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Vrednost za posamezne vrste del/uro
(brez DDV): manj zahtevna dela: 4.970 SIT;
zahtevna dela: 5.520 SIT; zelo zahtevna
dela: 6.085 SIT; ličarska dela: 6.096 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:
404-08-527/2005-23.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 2. 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: 17. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-11/2006-12
Ob-8340/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, 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.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 2/2006 – PSP, programska oprema ARIS.
II.5) Kratek opis: programska oprema
Aris.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT brez vključenega
DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
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(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 2/2006 – PSP: IDS
Scheer d.o.o., Šmartinska cesta 152 G, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-47-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,717.359,52 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-11/2006- 12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Ob-8358/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Branka
Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-31, faks 01/477-31-89,
elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si,
internetni naslov: http:www.ijs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 12/05.
II.5) Kratek opis: fizično varovanje premoženja Instituta »Jožef Stefan«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT/leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo :

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 12/05: Varnost Vič
d.d., kontaktna oseba: Rajko Makarić, Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/256-88-74, faks 01/256-88-74, elektronska pošta: rajko.makaric@varnost-vic.si, internetni naslov: www.varnost-vic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,055.750 SIT/mesec.
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: 12/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.

Merilo

Št. točk

1

Ponudbena cena:
A= doseženo število točk pri tem merilu
X= najnižja ponudbena cena v SIT
Y= ponudbena cena ponudnika v SIT

A = (x/y) x 45

2

Posebne ugodnosti za naročnika, navedene v
ponudbi v točki 4 – obrazec 2

popust nad 50% na
veljavne cene

3

popust nad 75% na
veljavne cene

9

brezplačno
3

Število delavcev ponudnika, ki izpolnjujejo pogoje – obrazec 3.12

20 do 25

2
4

nad 40
Plačilni pogoji v dnevih (najmanj je 30 dni) po
izstavitvi računa

45 do 60
61 do 90
več kot 90

5

Število referenc s priporočilom – štejejo priporočila uporabnikov s področja razpisane
dejavnosti, vendar samo na obrazcih iz razpisne
dokumentacije
(obrazca 3.2 in 3.3)

6

ISO certifikat

7

Število let delovanja na področju razpisane
dejavnosti

8

Pozitivni poslovni izid, razviden iz bilance uspeha za zadnje poslovno leto

15

26 do 30
31 do 40

4

45

7
10
2
6
10

do 5

3

5 do 10

6

več kot 10

9

nima

0

ima

5

več kot 5 do 10

1

več kot 10

3
3

31 / 24. 3. 2006 /

Stran

2265

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-33529/05 z dne 2. 12. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-8365/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: www.mss.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-117/2004.
II.5) Kratek opis: finančni najem s
postopnim odkupom – leasing objekta
»Športna dvorana Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.020,175.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 404-01-159/2004:
Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-62-50,
faks 01/241-62-68, elektronska pošta: ksenija.devjak@raiffeisen-leasing.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 786,499.903 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 573,872.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-117/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26054/04 z dne 1. 10. 2004.
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. 3. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-8503/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdrav
stveni dom Domžale, kontaktni osebi: Jana
Zajc Kladnik, Cvetka Vesel, Mestni trg 2,
1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/724-52-02,
01/724-52-15, faks 01/721-44-59, elektronska pošta: jana.zajc@zd-domzale.si, cvetka.vesel@zd-domzale.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: ne.
II.5) Kratek opis: prevozi dializnih bolnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 05/1-04: Meri-Impex
d.o.o., Kamnik, kontaktna oseba: Cegnar
Matjaž, Livarska 5, 1241 Kamnik, Slovenija,
tel. 041/698-992, faks 01/839-45-40, elektronska pošta: nina.bejtic@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 117,59 SIT/km.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2005 121-0036821 z dne 30. 12.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Zdravstveni dom Domžale

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-8320/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.17.10.00-5.
II.5) Kratek opis: energetska transformatorja 110/10-20 KV, 40 MVA za RTP
Murska Sobota.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 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.: 93169: Elektronabava d.o.o., Ulica 24. junija 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 202,269.400 SIT.
Valuta: 90 dni.
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V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1
V.4.2) Javno naročilo št. 93169.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 202,269.400 SIT.
Valuta 90 dni
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 110 z dne 9. 12. 2005, Ob-34370/05;
Uradno glasilo Evropskih skupnosti z dne
7. 12. 2005, Ob-2005/S235-232332.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Gradnje
Št. 102/998/2006
Ob-7984/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Elizabeta Strgar-Pečenko, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-39-10, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: eliza.strgar@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 9/2006.
II.5) Kratek opis: montaža OPGW kabla
na DV 220 kV Obersielach-Podlog.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(f) dodatne gradnje ali storitve.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9/2006: Dalekovod d.o.o.,
kontaktna oseba: Bogdan Ravnikar, Zavetiška 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 66,541.187,50 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Vrednost (brez DDV): 59,940.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 9/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 288,402.065,31 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.4.2.5) 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:
9. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-22517/04
z dne 27. 8. 2004.
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: 17. 3. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Periodično
informativno obvestilo,
ki se ne šteje za
povabilo k oddaji
ponudb
Gradnje
Št. 017
Ob-8495/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Aerodrom Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Martin Hribar, Zg. Brnik 130A,
SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, tel.
04/206-13-60, faks 04/202-16-23, elektronska pošta: aero-ing@lju-airport.si, internetni
naslov: http://www.lju-airport.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Označba javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: GOI dela za izgradnjo 1.
faze novega potniškega terminala T-2 in
adaptacijo obstoječega potniškega terminala T-1 na letališču Ljubljana.
II.2) Lokacija ali mesto gradnje: Letališče
Ljubljana.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.33.31-2.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradbena, obrtniška in inštalacijska (GOI) dela
za izgradnjo 1. faze novega potniškega
terminala T-2 in adaptacijo obstoječega
potniškega terminala T-1 na letališču Ljubljana.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje (brez DDV):
6,345.000 EUR.
II.9) Vrsta postopka za oddajo: odprti.
II.10) Drugi podatki: novogradnja in
adaptacija se bo izvajala pod prometom - v
obstoječem potniškem terminalu T-1 in na
glavni letališki ploščadi bosta morala potekati sprejem in odprava potnikov ter letal ob
upoštevanju vseh operativnih in varnostnih
zahtev.
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IV.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: JN-2006-G1-A/1/MH.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2006.
Aerodrom Ljubljana, d.d.

Javni razpisi
Št. 093-0002/2006-11
Ob-8385/06
Popravek
V javnem razpisu za zbiranje predlogov
za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2006 in kulturnih
projektov, ki jih bo Občina Prevalje sofinancirala iz občinskega proračuna, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28-7454/06 z
dne 17. 3. 2006, na strani 2036, se za točko
3. doda nova točka 4, ki se glasi:
»4. Merila za izbor:
Ljubiteljska kulturna dejavnost društev
se vrednoti skladno z Merili in kriteriji za
sofinanciranje, ki so sestavni del Pravilnika
o financiranju ljubiteljske kulturne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 96/00).
Pri sofinanciranju kulturnih projektov v
letu 2006 se prednostno sofinancirajo projekti, ki jih je občina v 2. točki razpisa opredelila kot prioritetne kulturne projekte v letu
2006.«
Ostale točke javnega razpisa se ustrezno preštevilčijo.
Občine Prevalje
Št. 093-0003/2006-11
Ob-8386/06
Popravek
V javnem razpisu za zbiranje predlogov
za sofinanciranje programov športa, ki jih bo
v letu 2006 Občina Prevalje sofinancirala iz
občinskega proračuna, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28-7455/06 z dne 17. 3.
2006, na strani 2036, se za 4. točko doda
nova 5. točka, ki se glasi:
»5. Merila za izbor:
Prijavljeni športni programi se vrednotijo
skladno z merili, ki so sestavni del Pravilnika
za vrednotenje športnih programov v Občini
Prevalje (Uradni list RS, št. 66/00).«.
Ostale točke javnega razpisa se ustrezno preštevilčijo.
Občina Prevalje
Št. 4302-8/2006
Ob-7993/06
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Ur. l. RS, 24/05), Zakona o
državni upravi (uradno prečiščeno besedilo
– ZDU-1-UPB3, Ur. l. RS, št. 24/05), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2006
(Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06
v nadaljevanju: pravilnik) in Sklepa komisije za nadzor nad državnimi pomočmi št.
301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002, dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7. 2002
in dopolnitev št. 444-01-12/2004/2 z dne

20. 4. 2004, Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbude tehnoloških centrov v letu
2006
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: Ministrstvo).
2. Predmet razpisa: Predmet javnega
razpisa je sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov in podpornih dejavnosti ter
storitev tehnoloških centrov.
3. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
razvoja tehnoloških centrov kot del inovacijskega okolja, ki bo malim in srednje velikim podjetjem omogočalo boljši dostop do
znanja, rezultatov raziskav, novih tehnologij
in drugih storitev za njihovo rast in lastni razvoj. Ta podjetja si težje sama zagotavljajo
kritično maso znanja in kadrov za vodenje
raziskovalno razvojnih aktivnosti ter uspešen
dolgoročen razvoj. Za razvoj inovacijskega
okolja ministrstvo sofinancira podporne dejavnost in storitve tehnoloških centrov.
Tehnološki center predstavlja skupno razvojno raziskovalno enoto več gospodarskih
družb, ki s svojim delovanjem zagotavlja racionalno izrabo razvojno raziskovalne infrastrukture, spodbuja trajnejše povezovanje
razvojno raziskovalne sfere in gospodarstva
ter gospodarskih organizacij med seboj. Naloga tehnoloških centrov je tudi omogočiti
lažji dostop malim in srednje velikim podjetjem do kvalitetnega znanja, najnovejših
tehnologij in raziskovalnih rezultatov, ki jih
za uporabnike razvije tehnološki center sam
oziroma je znanje pridobljeno v sodelovanju
z zunanjimi izvajalci.
Ministrstvo podpira razvojno raziskovalne
projekte, projekte razvoja novih storitev in razvoja podpornih dejavnosti tehnoloških centrov za podjetja, kot npr. razvoj informacijskih
povezav, razvoj meritev in certificiranja itd., in
sicer s sofinanciranjem predlaganih projektov
v okviru tega javnega razpisa.
4. Upravičeni stroški
Za sofinanciranje se bodo priznali upravičeni stroški za izvajanje razvojno raziskovalnih industrijskih projektov (v višini do 50%
vrednosti upravičenih stroškov):
– stroški osebja (raziskovalci in razvojniki),
– stroški instrumentov, zemljišč ter
zgradb,
– stroški svetovanja in drugih storitev, ki
so kupljeni iz zunanjih virov,
– ostali stroški (stroški režije, stroški materiala, energentov in podobno), ki so neposredno povezani s prijavljenimi razvojno
raziskovalnimi projekti.
5. Pogoji sodelovanja
Upravičeni prejemniki sredstev so tehnološki centri, registrirani v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
36/00, 45/01, 50/02, 93/02) ali Zakonom o
zavodih (Uradni list RS, 12/91, 17/91, 45/94,
8/96 in 36/00).
Na razpis se lahko prijavi tehnološki center, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– mora biti samostojna pravna oseba in
biti vezan na oziroma ustanovljen znotraj
gospodarske panoge ali regije s strani več
ustanoviteljev iz podjetij, zavodov, fakultet,
občin itd.,
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– mora imeti eno ali več raziskovalnih
oziroma razvojnih skupin, ki so evidentirane
v evidencah ARRS v okviru tehnološkega
centra in ne v okviru katere druge organizacije (v primeru na novo ustanovljenega
tehnološkega centra (v zadnjih dveh letih)
je dovolj dokazilo o oddaji prijave za evidentiranje raziskovalne skupine tehnološkega
centra pri ARRS).
Do sredstev iz razpisa ni upravičen tehnološki center:
– iz panog kmetijstva, ribištva in jeklarstva;
– ki je v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki z 31. 12. 2005 ni bil v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10.
člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02);
– ki ima neporavnane obveznosti do države;
– so za iste stroške pridobili sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja, vloge, ki niso dopolnjene
v določenem roku in vloge, ki niso skladne
z namenom razpisa, se zavržejo.
6. Merila za izbiro projektov
Pri odločanju o višini dodeljenih sredstev,
bo ocenitev projektov v skladu z usmeritvami nacionalne tehnološke razvojne politike,
kar je razvidno iz naslednjih meril:
Merila
1. Organizacija tehnološkega
centra (ocenjuje se opredeljenost
smernic razvoja tehnološkega
centra za triletno obdobje, program dela tehnološkega centra in
poslovni načrt za leto 2006 z opisi dela, mejniki in pričakovanimi
rezultati,…)
2. Kakovost predstavljenih projektov tehnološkega centra (ocenjuje
se opredeljenost ciljev in rezultatov projektov, kakovost predstavitve projektov, finančna konstrukcija posameznega projekta,….)
3. Tehnološka opremljenost tehnološkega centra (ocenjuje se količina opreme, ki jo ima tehnološki
center na razpolago)
4. Učinkovitost storitev tehnološkega centra (ocenjuje se količina in obseg prikazanega razvojnega sodelovanja med podjetji in
razvojno raziskovalnimi in akademskimi organizacijami, število
navedenih referenc tehnološkega
centra …)

Točke

0-35

0-35

0-10

0-20

Meja nad katero se bodo sofinancirale
vloge je 60 točk.
7. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje v letu 2006 znaša 180,000.000
SIT. Okvirna višina razpisanih sredstev za
posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.
8. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2006.
9. Način prijave in razpisni rok: popolna
prijava, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na na-
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slov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
do 28. 4. 2006, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za
tehnološke centre v letu 2006« in polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge,
ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene predlagateljem vlog.
10. Odpiranje vlog: komisijsko odpiranje
vlog bo 4. 5. 2006 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Odpiranje ni javno.
11. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku najmanj 60 dni od datuma odpiranja
vlog.
12. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na internet naslovu http://www.mvzt.gov.si ali na sedežu
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, če predlagatelj na spodaj
navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo
za dvig razpisne dokumentacije.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek med
9. in 11. uro po tel. 01/478-47-10, kontaktna
oseba: Simona Novak. Morebitna vprašanja
je mogoče posredovati tudi po elektronski
pošti: simona.novak@gov.si oziroma po faksu 01/478-47-19.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 170/06
Ob-8021/06
Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ur. l.
RS, št. 87/01 in 96/02), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva ali razpisa (Ur. l. RS, št.
93/05), Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Ur. l. RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na
podlagi Dogovora o sodelovanju pri projektu
e-knjižnice v letu 2006 med Ministrstvom za
kulturo in Ministrstvom za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Ministrstvo za kulturo
(v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev kulturnih projektov
ter projektov nakupa informacijske in
komunikacijske opreme za potrebe
splošnih knjižnic,
ki jih bo v letu 2006 financirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo (projektni
razpis 15, oznaka JPR15-KOP-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa ter razpisno
področje
Predmet javnega razpisa je financiranje
kulturnih projektov ter financiranje projektov nakupa računalniške in komunikacijske
opreme (dalje: IKT) za potrebe splošnih knjižnic. Razpisno področje je knjižnična dejavnost splošnih knjižnic.
2. Namen in cilji javnega razpisa
Sredstva se razpišejo z namenom izpeljati nalogo države, da prispeva del sredstev
za podporo usklajenemu razvoju knjižnične
dejavnosti. Namen razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov in projektov nakupa
IKT v splošnih knjižnicah v skladu z javnim
interesom na področju kulture, kar zagotavlja razvoj sodobnih knjižničnih storitev v
splošnih knjižnicah, ki so osredotočene na
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kulturne, izobraževalne, informacijske ter
socialne potrebe okolja, spodbuja informacijsko opismenjevanje in podpira vseživljenjsko učenje, smotrno izrabo prostega časa,
omogoča uporabo elektronskega gradiva in
interneta ter s tem prispeva k razvoju informacijske pismenosti, neformalnega izobraževanja in vsestranske informiranosti uporabnikov. Cilj razpisa je spodbujati uporabo
knjižnic in splošno dostopnost informacij in
storitev v knjižnični mreži slovenskih splošnih knjižnic.
3. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki izvajajo
knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z 2. in 16. členom Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02) in so lahko
samostojne pravne osebe ali organizacijske
enote v okviru samostojnih pravnih oseb (v
nadaljevanju: knjižnice).
Razpisno področje je tisto delovno področje predlagatelja, ki večinsko opredeljuje
predlagateljevo dejavnost. Razpisno področje, ki ga pokriva ta razpis, je knjižnična
dejavnost.
Predlagatelj projekta je splošna knjižnica
ali druga samostojna pravna oseba, katere
organizacijska enota je splošna knjižnica, in
v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo. Predlagatelj projekta za potrebe splošnih knjižnic je
lahko tudi knjižnični informacijski servis, ki
ga zastopa direktor, ali zveza splošnih knjižnic, ki jo zastopa predsednik zveze.
Upravičene osebe so osrednje knjižnice,
navedena v Prilogi 1 k Pravilniku o pogojih
za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe (Ur. l. RS, št. 73/03, v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik) oziroma njihove pravne
naslednice, knjižnični informacijski servis in
zveza splošnih knjižnic. Ti so upravičeni do
prijave na razpis in do vseh razpisnih postopkov.
Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja.
Projekt je vsebinska celota, ki je dostopna javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca.
Zaprošeni znesek financiranja projekta
je znesek, za katerega predlagatelj zaprosi
v okviru dovoljenega obsega financiranja in
predvidenih stroškov projekta.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta,
prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
4. Razpisno področje in razpisani projekti
Razpisno področje je knjižnična dejavnost splošnih knjižnic. Razpisno področje
obsega možnost prijave naslednjih projektnih vsebin:
1. strokovno in informacijsko usposabljanje,
2. digitalizacija knjižnične dediščine,
3. nakup IKT.
Predmet sofinanciranja pod točko 1) je
organizacija strokovnega usposabljanja
zaposlenih (npr.: organizacija konferenc,
delavnic, tečajev ipd.), organizacija informacijskega usposabljanja uporabnikov ter
udeležba zaposlenih na usposabljanju za
uporabo interneta in digitalizacijo.
Predmet sofinanciranja pod točko 2) je
izvedba projektov digitalizacije v knjižnicah
(npr.: digitalizacija zaključenih zbirk knjižnične dediščine, zlasti na področju domoznan-

stva, priprava informacijskih vsebin na podlagi digitaliziranega knjižničnega gradiva).
Predmet sofinanciranja pod točko 3) so
projekti nakupa IKT, in sicer:
a) za vzpostavitev ali posodobitev avtomatizirane izposoje v sistemu COBISS,
b) za vzpostavitev ali posodobitev posamičnih delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike,
c) za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za uporabo modulov COBISS3,
d) za uvedbo knjigomata,
e) za vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje
knjižnic,
f) za vzpostavitev e-knjižnice, ureditev
prostora e-knjižnice ter vzpostavitev spletnih
aplikacij (v nadaljnjem besedilu: za vzpostavitev e-knjižnice),
g) za optimalno delovanje sistema in
servisov COBISS v celotni mreži splošnih
knjižnic.
5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2005, izpolnili vse
obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva
v letu 2005),
– predlagajo projekte, pri katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega 70%
vseh predvidenih stroškov posameznega
projekta; pogoj ne velja za projekte za vzpostavitev e-knjižnice; pri katerih lahko predlagatelj zaprosi za 100% vseh predvidenih
upravičenih stroškov (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju
70% deleža predvidenih stroškov),
– predlagajo projekte, pri katerih skupni
zaprošeni znesek predlaganih projektov,
brez projekta za vzpostavitev e-knjižnice,
ne presega 10% vseh razpisanih sredstev;
pogoj ne velja za projekte, ki jih prijavljata
knjižnični informacijski servis in zveza splošnih knjižnic; pri projektih za vzpostavitev
e-knjižnice zaprošeni znesek financiranja
ne sme presegati 7,5 mio SIT, pri čemer
sredstva za ureditev prostora ne smejo presegati 800.000 SIT in sredstva za vzpostavitev spletnih aplikacij ne smejo presegati
500.000 SIT (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih zneskov financiranja),
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost), in sicer:
– v primeru prijave projekta nakupa IKT
za uvedbo e-knjižnice zagotavljajo javen in
brezplačen dostop do IKT vsaj 5 dni v tednu
vsaj 6 ur dnevno (obvezno dokazilo: izjava
predlagatelja o zagotovitvi javnega in brezplačnega dostopa do IKT opreme vsaj 5 dni
v tednu vsaj 6 ur dnevno),
– v primeru prijave projekta nakupa IKT
za uvedbo e-knjižnice zagotovijo financiranje povezave do svetovnega spleta (obvezno dokazilo: izjava o zagotovitvi financiranja povezave do svetovnega spleta),
– izjavijo, da bo nabavljena IKT skladna
s specifikacijo, določeno v razpisni dokumentaciji, razen v točkah, ki jih posebej obrazložijo v ustreznih prijavnih obrazcih in jih
odobri strokovna komisija (obvezno dokazilo: izjava, da bo nabavljena IKT oprema
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skladna s specifikacijo v razpisni dokumentaciji),
– zagotovijo, da bodo izvedli nakup IKT
in storitev po postopku, določenem v Zakonu o javnih naročilih – uradno prečiščeno
besedilo /ZJN-1-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 36/04)
(obvezno dokazilo: izjava o zagotovitvi, da
bosta nakup IKT in storitev izvedena po
postopku, določenem v Zakonu o javnih naročilih),
– zagotovijo, da bodo podatke o sredstvih, ki jih bodo kot investicijski transfer na
podlagi odobrenega sofinanciranja prejeli od
Ministrstva za kulturo, posredovali pristojni
občini (obvezno dokazilo: izjava o zagotovitvi, da bo predlagatelj pristojni občini posredoval podatke o sredstvih prejetih kot
investicijski transfer),
– ne prijavljajo projektov ali programov
oziroma njihovih delov ali sklopov, za katere so že prejeli sredstva bodisi Ministrstva
za kulturo ali Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, bodisi v okviru neposrednega poziva za izvajanje posebnih nalog
območnih knjižnic ali nalog splošnih knjižnic
za pripadnike narodnih skupnosti, ki jih bo v
letu 2006 financiralo ministrstvo za kulturo,
ali v okviru drugih javnih razpisov in pozivov,
(obvezno dokazilo: originalna izjava o tem,
da predlagatelj še ni prejel sredstev Ministrstva za kulturo in/ali Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo za isti projekt,
program ali del projekta oziroma programa).
5.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno
področje imenuje minister.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala,
da se vloge predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo splošnih pogojev
za sodelovanje na razpisu, in prepozne in/ali
prepozno dopolnjene vloge zavržejo.
6. Razpisni kriteriji
Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge predlagateljev obravnavala
na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih
kriterijev, razen vlog pod točko g), katere bo
obravnavala na podlagi splošnih kriterijev,
in sicer 1., 2. in 4. alineje točke 6.1 (končna
ocena bo določena tako, da bo dobljeno
število točk pomnoženo z dva).
6.1 Splošni razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta:
– celovitost in ustreznost projekta,
– ustreznost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve projekta oziroma idejnega načrta,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja s sredstvi občin(-e),
lastnimi sredstvi ali sredstvi iz drugih virov,
– izvedljivost projekta glede na predvidene stroške.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavani predlagatelji, ki bodo izpolnjevali naslednje kriterije:
6.2.1 Za vloge pod točko 1): projekti strokovnega in informacijskega usposabljanja:
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice (regionalni oziroma nacionalni projekti),
– izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru
lokalne skupnosti ali države (večpodročni
projekti),
– izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge splošne knjižnice (vzorčni projekti).

6.2.2 Za vloge pod točko 2): projekti digitalizacije knjižnične dediščine:
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice (regionalni oziroma nacionalni projekti),
– izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru
lokalne skupnosti ali države (večpodročni
projekti),
– izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge splošne knjižnice (vzorčni projekti).
6.2.3 Za vloge pod točko 3): projekti nakupa IKT:
a) nakup IKT za uvedbo ali posodobitev
avtomatizirane izposoje gradiva:
– izposoja v krajevni knjižnici (ali bibliobusu) doslej ni bila avtomatizirana,
– delež sofinanciranja s strani občin(-e)
presega 30% vrednosti projekta,
– predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ
350.000 SIT;
b) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike:
– knjižnica doslej ni imela dostopa do
interneta za uporabnike,
– delež sofinanciranja s strani občin(-e)
presega 30% vrednosti projekta,
– predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ
350.000 SIT;
c) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za uporabo modulov
COBISS3:
– knjižnica še ne uporablja modulov COBISS3,
– delež sofinanciranja s strani občin presega 30% vrednosti projekta,
– predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ
350.000 SIT;
d) uvedbo knjigomata:
– knjižnica še nima knjigomata,
– delež sofinanciranja s strani občin presega 20% vrednosti projekta,
– predvidena cena knjigomata največ
4,500.000 SIT;
e) vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic:
– knjižnica še nima informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic,
– delež sofinanciranja s strani občin presega 30% vrednosti projekta,
– predvideni čas implementacije oziroma
migracije iz obstoječe platforme;
f) nakup IKT za vzpostavitev e-knjižnice
– ustreznost prostora za postavitev IKT
opreme,
– dostopnost do tehnologij informacijske
družbe,
– predvidena stopnja učinkovitosti izrabe IKT,
– trenutna stopnja opremljenosti z IKT.
7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti,
ki jih bo ministrstvo na predlog strokovne
komisije uvrstilo na seznam izbranih projektov.
Najvišje število prejetih točk po splošnih
in prednostnih kriterijih za posamezni projekt je 61 točk. Najvišje število prejetih točk
po splošnih kriterijih za posamezni projekt
je 40 točk, najvišje število prejetih točk po
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prednostnih kriterijih za posamezni projekt
je 21 točk.
Izjema so projekti pod točko g) nakup
IKT za delovanje sistema COBISS za potrebe splošnih knjižnic, kjer bo končna ocena
določena na podlagi splošnih kriterijev, in
sicer 1., 2. in 4. alineje točke 6.1, tako da bo
dobljeno število točk po splošnih kriterijih
pomnoženo z dva.
Uvrstitev v izbor pomeni seštevek vsaj 32
točk ali več na posameznem projektu. Višina
odobrenih sredstev bo odvisna od dosežene
skupne ocene projekta in števila izbranih
projektov v okviru razpisanih sredstev.
Skupna ocena projektov bo opisna po
naslednji opisni vrednostni lestvici: kakovostno (46-61), ustrezno (32-45), nezadovoljivo (do 31).
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR15-KOP-2006, znaša okvirno
107,000.000 SIT.
Sredstva bodo predvidoma dodeljena
največ 63 predlagateljem.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2006.
10. Razpisni rok: razpis se prične 24. 3.
2006 in se zaključi 24. 4. 2006.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,
– navedbo obveznih prilog za posamezni
element prijavljenega projekta,
– prijavne obrazce z navodili,
– vzorec ocenjevalnega lista.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami. Razpisno
dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za področje »Knjižnična dejavnost« in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v
besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana, do 24. 4. 2006, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni
razpis 2006 z obvezno navedbo razpisnega
področja (knjižnična dejavnost) in oznako
JPR15-KOP-2006. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Če prijavitelj prijavi dva ali več
projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni
kuverti in za vsak projekt priložiti popolno
razpisno dokumentacijo.
12.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 24. 4. 2006 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
12.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
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12.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti je možno le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
12.5 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Izločitev vlog
Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka
izločilo oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so prepozne ali prepozno dopolnjene,
– ki so nepopolne.
14. Pristojni uslužbenki
Za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z
razpisom so pristojni: mag. Jelka Gazvoda:
tel. 01/369-59-46, jelka.gazvoda@gov.si in
mag. Tatjana Likar: tel. 01/369-59-65, tatjana.likar@gov.si, mag. Samo Zorc: tel.
01/478-47-83, samo.zorc@gov.si pa za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z nakupom IKT za vzpostavitev e-knjižnice.
15. Uradne ure
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Uradne
ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 11. ure.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresiranim osebam je omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana),
kot je navedeno v točki 11.
17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje
Odpiranje vlog se bo pričelo 4. 5. 2006.
Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva ali razpisa (Ur.
l. RS, št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Št. 603-12/2006
Ob-8145/06
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 98/05 – UPB4), 16. člena Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05
– UPB4), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(Ur. l. RS, št. 116/05 – ZIPRS0607) in v
skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/06), Ministrstvo za šolstvo in
šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje državnih tekmovanj
in mednarodnih tekmovanj, olimpiad
v znanju za učence, dijake in študente
višjih strokovnih šol v letu 2006
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport Republike Slovenije, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
2.1 organizacije državnih tekmovanj v
znanju na področju jezikoslovja, družboslovja, matematike, naravoslovja in tehnike,
2.2 udeležbe na mednarodni ravni po
predhodno izvedenem izboru na državni
ravni.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
3.1 Na ta razpis se lahko prijavijo društva, zveze društev, šole, skupnosti šol, fa-
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kultete in drugi zavodi (v nadaljnjem besedilu: organizator), ki:
– organizirajo in zaključijo tekmovanje iz
znanja na področjih, opredeljenih v točki 2
(kolikor pri organizaciji tekmovanja sodeluje
več soorganizatorjev, je potrebno pri prijavi
razdeliti delež stroškov),
– imajo pravilnik oziroma pravila za organizacijo tekmovanja.
3.2 Prijava na razpis mora vsebovati:
3.2.1 izpolnjen in podpisan prijavni obrazec MŠŠ DMTO/2006;
3.2.2 priloge:
– kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je objavil organizator za šolsko leto 2005/2006,
– pravilnik oziroma pravila za organizacijo tekmovanja,
– predstavitev organizatorja z navedbo
vsebine dejavnosti na vzgojno-izobraževalnem področju,
– osnovna predstavitev tekmovanja,
– mednarodne povezave oziroma nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni,
– kratek opis dosedanjih tekmovanj ter
povezanost tekmovanja z učnim načrtom
predmeta oziroma predmetnega področja.
Na posameznem obrazcu lahko organizator prijavi le eno tekmovanje. Organizator tekmovanja lahko prijavi več različnih
tekmovanj.
4. Strokovna komisija: postopek javnega
razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje minister za šolstvo in šport.
5. Merila za izbor prejemnikov sofinanciranja: merila za dodelitev sredstev za organizacijo državnih tekmovanj ter udeležbe
na mednarodnih tekmovanjih, olimpiadah v
znanju za učence, dijake in študente višjih
strokovnih šol so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina sredstev tega razpisa
znaša 50,500.000 SIT, in sicer:
a) 28,000.000 SIT za sofinanciranje organizacije državnih tekmovanj za učence
9. razreda osnovne šole, ki so del meril v
primeru omejitve vpisa v srednje šole,
b) 14,000.000 SIT za sofinanciranje organizacije državnih tekmovanj, ki ne spadajo
v tekmovanja iz tč. a) (državna tekmovanja
za učence, dijake in študente višjih šol),
c) 8,500.000 SIT za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih, olimpiadah.
Višino sredstev posameznemu organizatorju tekmovanja določi strokovna komisija
glede na razpoložljiva proračunska sredstva
in glede na merila, opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2006 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
8. Rok in način predložitve prijave
Prijave morajo prispeti v zapečateni
ovojnici na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, najkasneje do 21. 4. 2006 do 14. ure.
Prijavo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis za sofinanciranje državnih
tekmovanj in mednarodnih tekmovanj, olimpiad v znanju za učence, dijake in študente
višjih strokovnih šol v letu 2006: sklic na
številko 603-12/2006«,

– naslov naročnika,
– naslov prijavitelja.
9. Odpiranje in obravnava prijav
Odpiranje prijav za dodelitev sredstev bo
v ponedeljek, 3. 5. 2006 ob 8.30.
Glede na pričakovano veliko število prijav odpiranje ne bo javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki
vsebujejo prijave, in sicer po vrstnem redu
glede na datum in čas prispetja prijave.
Strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozove tiste prijavitelje,
katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni. Nepopolne
prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega
stavka ne dopolni, se zavržejo.
Vrednotenje prijav poteka po merilih, določenih v razpisni dokumentaciji.
10. Rok obveščanja o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja
prijav.
11. Informacije o razpisni dokumentaciji
11.1 Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec MŠŠ DMTO/2006,
– postopek in merila za sofinanciranje
državnih tekmovanj in mednarodnih tekmovanj, olimpiad,
– vzorec pogodbe.
11.2 Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
ali poiščejo na domači spletni strani MŠŠ
(http://www.mszs.si).
11.3 Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo pri
Marjetki Loborec Škerl na Ministrstvu za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, osebno ali po tel. 01/478-54-38, vsak
delavnik od 9. do 13. ure.
Rok prijave začne teči naslednji dan po
objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-60/2006
Ob-8185/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska
uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 53, objavlja na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Ur. l.
RS, št. 33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG, 62/04-odl. US in 93/05-ZVMS)
javni razpis
za dodelitev koncesij za izvajanje
sistematičnega spremljanja stanja
bolezni in cepljenj prašičev
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Ljubljana, Parmova 53.
2. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesije za opravljanje storitev: po pravilniku o izvajanju sistematičnega spremljanja
stanja bolezni in cepljenj živali pri prašičih v
posameznem letu na kooperacijskih rejah
KG Rakičan Prašičereja Nemščak, d.o.o.
in pri prašičih v partnerskih rejah KG Rakičan, d.d.
3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za dobo 10 let in začne veljati z
dnem podpisa pogodbe med koncendentom
in koncesionarjem.
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4. Pogoji: za izvajanje dejavnosti iz 2.
točke mora imeti prijavitelj: verificirano veterinarsko organizacijo.
5. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske iz 4. točke tega razpisa.
Prijavi je treba priložiti:
– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v
veterinarski organizaciji in ki bodo opravljali
te dejavnosti;
– kopijo izpisa iz delovne knjižice za te
delavce;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
izobrazbe za dr. vet. med. (kopija licence),
za veterinarske pomočnike pa potrdilo o izobrazbi;
– zadnji celotni izpis iz sodnega registra,
ki ni starejši od 15 dni, za veterinarske organizacije, ki so organizirane kot samostojni
podjetniki.
6. Prednost pri izbiri bo imela organizacija, ki ima verificirano veterinarsko ambulanto, ki opravlja specializirane veterinarske
storitve zlasti na področju zdravstvenega
varstva prašičev.
7. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do 31. 3. 2006.
8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo 4. 4.
2006 v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova
53/III, z začetkom ob 10. uri. Obravnavale
se bodo vloge prispele na naslov iz 9. točke
do vključno 31. 3. 2006.
Pri odpiranju smejo biti navzoči prijavitelji
oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo
pisno potrdilo.
9. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj - javni razpis - koncesija«, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58.
10. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30
dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 300-13-00, vsak dan od 9.
do 10. ure (kontaktna oseba: mag. Eva Lavrenčič).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava Republike
Slovenije
Št. 316/20-2006
Ob-8480/06
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) objavljamo
javni razpis
za finančne spodbude investicijskim
ukrepom za energetsko izrabo lesne
biomase v gospodinjstvih za leto 2006
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za evropske zadeve in investicije,
Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, Ljubljana,
tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91 (nadalje: sofinancer).
2. Pravna podlaga: Proračun Republike
Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05),
65. in 66. člen Energetskega zakona (Ur. l.
RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA,
110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US, 51/04),
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B), Zakon o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(Ur. l. RS, št. 116/05), 12. poglavje Pravil-

nika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04).
3. Predmet javnega razpisa
Sofinancer za leto 2006 z nepovratnimi sredstvi spodbuja izvedbo investicijskih
ukrepov za energetsko izrabo lesne biomase v gospodinjstvih.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za vgradnjo specialnih kurilnih naprav za
centralno ogrevanje na lesno biomaso, in
sicer za kurilne naprave na:
A) polena,
B) pelete,
C) sekance.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo posamezna
gospodinjstva na območju Republike Slovenije, ki so izvedla ukrep, ki so predmet
razpisa. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za izvedene ukrepe, ki so v funkciji
delovanja po 1. 5. 2005. Funkcijo delovanja
se dokazuje z datumom računa za vgradnjo
oziroma montažo kurilne naprave.
Gospodinjstvo v tem razpisu predstavlja
fizična oseba, ki je lastnik, solastnik ali najemnik stanovanja ali hiše in je investitor v
ukrep, ki je predmet razpisa.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih
sredstev je popolna vloga. Iz dokumentacije
za posamezno vlogo mora biti razvidno, da
je ukrep izveden ustrezno razpisanim kriterijem in da je vloga pripravljena ustrezno
pogojem iz razpisne dokumentacije.
Poleg osnovnega pogoja morajo imeti
kurilne naprave naslednje toplotno-tehnične
karakteristike:
– izkoristek kurilne naprave pri nazivni
toplotni moči mora biti večji ali enak 88%,
– vrednost emisij ogljikovega monoksida
pri nazivni toplotni moči mora biti manjša od
750 mg/m3,
– vrednost emisij prašnih delcev pri nazivni toplotni moči mora biti manjša od 50
mg/m3,
– kurilne naprave na polena morajo imeti
prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50
l/kW toplotne moči kurilne naprave.
Dopolnitev vloge bo prosilcem omogočena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali neustrezno dopolnjena vloga bo zavržena.
Za izveden sistem centralnega ogrevanja stavbe, sestoječega iz specialne kurilne
naprave, ev. podajalne naprave ali hranilnika toplote, ogreval, ustreznih varnostnih
in regulacijskih organov, nameščenega v
skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina
nepovratnih sredstev:
A) pri ogrevanju s poleni, 40% cene kurilne naprave in ustreznega hranilnika toplote,
vendar največ 300.000 SIT;
B) pri ogrevanju s peleti, 40% cene kurilne naprave s podajalnikom, vendar največ
400.000 SIT;
C) pri ogrevanju s sekanci, 40% cene kurilne naprave s podajalnikom, vendar največ
500.000 SIT.
Podrobnejša pojasnila o pogojih in merilih so v razpisni dokumentaciji.
5. Sredstva v višini 100,000.000 SIT so
na proračunski postavki 5541 Proračuna
Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS,
št. 116/05).
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predloženih vlog na pošti (datum, ura, minuta
poštnega žiga), v skladu s predpisi in sklenjeno pogodbo.
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V primeru, da podatek o minuti predložitve na pošti ne bo razviden iz poštnega žiga, se bo kot čas predložitve vloge
upoštevala ura predložitve razvidna iz poštnega žiga. V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne
minuta predložitve, se upošteva oddaja ob
24. uri. V primeru prispetja večjega števila vlog z enakim časom oddaje, se bodo
vloge uvrstile v vrstni red s komisijskim
žrebom.
6. Predvideno obdobje porabe sredstev
do konca leta 2006.
7. Rok za predložitev vlog je do objave
zaključka javnega razpisa v Uradnem listu
RS.
Vloge, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, pošljite po pošti – priporočeno
– v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. Prosilci naj
vlogo predložijo na pošti na okencu za strojno sprejemanje vlog, tako da bo iz poštnega žiga razviden datum, ura in minuta predložitve vloge na pošti. V levem spodnjem
kotu ovojnice mora biti jasno označen pripis
»Vloga OPEILB-G 2006 – Ne odpiraj!«, v levem zgornjem kotu mora biti naveden polni
naslov prosilca. Neustrezno dostavljene ali
označene vloge ne bodo uvrščene v vrstni
red prispetja, ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene prosilcem.
8. Odpiranje, po zaporedju predloženih
vlog do dne odpiranja (datum, ura, minuta
poštnega žiga), bo izvedla komisija sofinancerja. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo
potekalo v prostorih sofinancerja, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana. Prvo odpiranje bo izvedeno v četrtek, 20. aprila 2006. Naslednja
odpiranja, ki se bodo izvajala do porabe
sredstev, bodo izvedena 1. 6. 2006, 24. 8.
2006 in 5. 10. 2006.
9. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni v
roku 90 dni od dneva odpiranja vloge.
10. Razpisno dokumentacijo naročite s
pisnim zahtevkom na naslov sofinancerja ali
po faksu 01/300-69-91, do objave o zaključku javnega razpisa.
11. Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani sofinancerja: www.gov.si/aure. Dodatne
informacije o razpisu so na voljo po tel.
01/300-69-90 vsak ponedeljek in sredo od
9. do 12. ure.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-8014/06
Na podlagi Finančnega sporazuma – Pogodbe za izvedbo projekta COP97/SL-9707
– Regionalna kreditna shema za financiranje investicij v mikro in majhnih podjetjih z
dne 30. 11. 1998 PHARE 9707.01, Pogodbe
med Javnim skladom Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in Razvojnim
javnim skladom Lendava z dne 25. 11. 1998
z Dodatkom št. 1 z dne 28. 6. 2000 in Dodatkom št. 2 z dne 31. 5. 2005 ter Pogodbo
o sodelovanju pri financiranju projektov št.
2LEN/99 z dne 9. 7. 1999 in Dodatkom št.
1 z dne 28. 6. 2000, ter Pogodbo o sodelovanju pri financiranju projektov z dne 31. 5.
2005, sklenjeno med Javnim skladom Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Razvojnim javnim skladom Lendava in Novo
Ljubljansko banko d.d., Podružnico Pomurje
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objavlja Razvojni javni sklad občin Lendava,
Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Dobrovnik in
Velika Polana v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnico Pomurje,
Murska Sobota
javni razpis
za kreditiranje projektov malega
gospodarstva
1. Predmet razpisa: okvirna višina razpisanih sredstev za kreditiranje enot malega
gospodarstva na območju občin Lendava,
Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Dobrovnik in
Velika Polana znaša 130,000.000 SIT.
2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki in gospodarske družbe s področja
malega gospodarstva s sedežem in lokacijo
investicije na območju občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Dobrovnik in Velika
Polana, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Gospodarska družba
– ki je v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah uvrščena med majhna
podjetja,
– družba mora biti registrirana v Sloveniji,
– družba mora biti ustanovljena po 1. 1.
1990,
– sedež družbe ali registrirane poslovne
enote in kraj investicije morata biti na območju občin Lendava, Črenšovci, Kobilje,
Turnišče, Dobrovnik in Velika Polana,
– družba mora imeti plačane vse obveznosti do države.
Samostojni podjetnik
– nosilec dejavnosti mora biti državljan
Republike Slovenije,
– obratovalnica in kraj investicije mora
biti na območju občin Lendava, Črenšovci,
Kobilje, Turnišče, Dobrovnik in Velika Polana,
– imeti mora plačane vse obveznosti do
države.
Do sredstev po tem razpisu niso upravičeni sledeči vlagatelji:
– majhna podjetja iz področij kmetijstva,
ribištva in jeklarstva,
– podjetja, ki so v težavah.
V primerih, ko podjetje deluje v sektorjih
transporta, premogovništva, ladjedelništva
in sintetičnih vlaken je potrebna individualna
priglasitev pomoči.
3. Pogoji za dodeljevanje kreditov:
– najmanjša višina kredita je 1,000.000
SIT,
– največja višina kredita za gospodarsko
družbo in samostojne podjetnike z nad 10
do 50 zaposlenimi znaša 10,000.000 SIT,
za gospodarsko družbo in samostojne podjetnike z do 10 zaposlenimi pa 3,000.000
SIT. Maksimalni znesek sofinanciranja pri
podjetnikih z do 10 zaposlenimi je lahko
10 mio SIT v primeru, da na osnovi predložene investicijske dokumentacije in ocene
kreditne sposobnosti prosilca, to predlaga
izbrana poslovna banka,
– delež lastnih sredstev mora biti najmanj
20% predračunske vrednosti investicije,
– doba vračanja kredita je do 5 let (z
vključenim moratorijem),
– obrestna mera je 4,90% letno,
– možen je moratorij na odplačilo glavnice do 1 leta.
4. Nameni, za katere se dodeljujejo krediti
Koriščenje kredita je dokumentirano in
namenjeno za:
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– investicije v osnovna sredstva (nakup
opreme, gradbena dela in nakup objektov),
– pridobitev licenc, patentov, franšiz,
– financiranje obratnega kapitala največ
v višini 10% predračunske vrednosti investicije.
Kredit je namenjen za financiranje projektov s področja proizvodnje, obrti, storitev
in turizma.
Koriščenje kredita ni mogoče za:
– refinanciranje obstoječih kreditov,
– investicije v primarno kmetijsko dejavnost,
– drobnoprodajo,
– promet z nepremičninami,
– katerokoli dejavnost, ki je prepovedana
po zakonu,
– za osebno korist podjetnika.
5. Možne oblike zavarovanja
Kredit se lahko zavaruje v skladu s pogoji banke. Prosilec lahko prejeti kredit zavaruje z nepremičninami in premičninami, ki
bodo financirane s tem in drugimi ustreznimi
oblikami zavarovanja. Člani Garancijskega
sklada pri RRA Mura M.Sobota pa lahko
pridobijo poroštva za odobrene kredite po
veljavnih pogojih tega sklada.
6. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev kredita je razvidna iz obrazca Vloga za dodelitev kredita,
ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Razvojnega javnega sklada Lendava, Kranjčeva
ulica 22, Lendava.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenem
naslovu.
7. Drugi pogoji
Razpis velja do porabe sredstev oziroma
najkasneje do 10. 11. 2008. Popolne vloge, prispele do desetega v mesecu, bodo
obravnavane do konca tekočega meseca.
Pogodbe je mogoče podpisati najkasneje
do vključno 30. 11. 2008.
Prosilci bodo prejeli pisne odgovore najpozneje v 15 dneh od obravnave na kreditnem odboru.
Vse dodatne informacije o tem razpisu
in potrebno dokumentacijo dobijo interesenti: Razvojni javni sklad Lendava, Kranjčeva
ulica 22, 9220 Lendava, tel. 57-89-360, faks
57-89-362.
Razvojni javni sklad Lendava
Št. 4302-20/2006/1
Ob-8324/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 12/05 in 49/05), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, vzgoje, znanosti in tehnike med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike (Uradni list RS, št. 14/93, MP,
št. 4/93), usmeritev Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije v obliki Protokola 12. zasedanja
slovensko-francoskega odbora za izbiro
povezanih dejavnosti (Program povezanih
dejavnosti PROTEUS), podpisanega 5. decembra 2005 v Parizu, ter Metodologije
ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih
raziskovalnih in razvojnih projektov (20. 2.
2006), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Francosko
republiko
Program PROTEUS 2007 – 2008
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne
projekte, in sicer krajše obiske do 14 dni in
daljše obiske od 15 dni do treh mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski
republiki;
– stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***), vendar največ do 100 EUR
dnevno v tolarski protivrednosti in dnevnice
do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo, Uradni list RS, št. 142/04,
v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske
– do 14 dni;
– stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemomo
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***) ob daljših obiskih (obiski od
15 dni do treh mesecev) in dnevnice do
višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo, Uradni list RS, št. 142/04, v nadaljevanju: uredba). V primeru zasedenosti
domov se za namestitev bivanja v Sloveniji
povrne znesek v višini največ do 300.000
SIT mesečno. Francoskim raziskovalcem se
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic
po uredbi za čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; projekti trajajo 2 leti
(podaljšanje v drugem letu je odvisno od
rezultatov sodelovanja v prvem letu);
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;
–  na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije;
ter
izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v
okvirnih programih Evropske unije na podro-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in
115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in francoski nosilec morata vložiti prijavi
praviloma paralelno v terminu in na način,
ki ga določita pristojni instituciji (ARRS in
EGIDE, http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/pai/appels/proteus.jhtml).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca (ARRS-MS-FR-3/A/2006 in ARRSMS-FR-3/B/2006) in samostojne priloge.
Prijava na razpis mora biti predložena v 2
pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden
v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži
vodja raziskovalnega projekta na slovenski
strani, mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje
tudi po elektronski pošti na naslov: razpisfrancija07-08@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje, ki
ga pripravi ARRS nato obravnava pristojni
mednarodni organ (skupni slovensko-francoski odbor za znanstveno in tehnološko
sodelovanje).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-francoskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija
vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 30,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letih 2007 do 2008 je
vezano na sprejem finančnega načrta agen-

cije za navedena leta ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2007.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2007 do 31. decembra 2008.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Francosko republiko – Program PROTEUS
2007 – 2008«, morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja
na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-francija07-08@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav je ponedeljek, 15. maj 2006, do 12. ure.
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne
glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno ponedeljka, 15. maja 2006, do 12. ure.
Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov:
razpis-francija07-08@arrs.si, do vključno
ponedeljka, 15. maja 2006 do 12. ure. Za
pravilno oddane prijave se štejejo prijave,
ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni
obliki in po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna
komisija agencije. Nepravočasno prispelih
in nepravilno opremljenih prijav komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma v decembru 2006. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti
pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13,
Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 4302-21/2006/1
Ob-8325/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05
in 49/05), usmeritev Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo v obliki Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v
znanosti in tehnologiji med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Turčije (Uradni
list RS, št. 59/03, MP, št. 14/03) ter Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov
(20. 2. 2006), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30,1000 Ljubljana, objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko
Turčijo v letih 2006–2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno
– raziskovalne projekte in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske od 15 dni do
treh mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Turčiji;
– stroške bivanja za turške raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno v
tolarski protivrednosti in dnevnice do višine
določene v veljavni uredbi (Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 142/04, v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske – do 14 dni;
– stroške bivanja za turške raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***) ob daljših obiskih (od 15 dni do treh
mesecev) in dnevnice do višine določene v
veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list
RS, št. 142/04, v nadaljevanju: uredba). V
primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini
največ do 300.000 SIT mesečno. Turškim
raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice
ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku,
za čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 3 leta; trajanje obiskov
pri eni pogodbenici, ki se nanašajo na posamezne projekte, letno ne preseže dveh
mesecev, pri čemer skupni raziskovalni projekti, odobreni po sporazumu, letno ne smejo preseči 6 mesecev;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo
s strani agencije financirane programe dela
javnih raziskovalnih organizacij ali s strani
agencije financirane oziroma sofinancirane
projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
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Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in
115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in turški nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni instituciji (ARRS in TŰBITAK),
http://www.tubitak.gov.tr/uidb/sloven.html).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-MS-TR-3/A/2006 in ARRS-MSTR-3/B/2006) in samostojne priloge. Prijava
na razpis mora biti predložena v 2 pisnih
izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja
raziskovalnega projekta na slovenski strani,
mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-TR-3/A/2006, v slovenskem in
angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-turcija06-09@
arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-turški odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila
izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev)
izda upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-turškega odbora
za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na
katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 9,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letih 2006 do 2009 je
vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. oktober 2006.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. oktober 2006 do 1. oktober 2009.
10. Način predložitve prijave:
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Turčijo v letih 2006 do 2009«,
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-turcija06-09@arrs.si
11. Rok za predložitev prijav je petek,
28. aprila 2006, do 12. ure.
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne
glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka, 28. aprila 2006, do 12. ure. Prve
štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-turcija06-09@arrs.si, do vključno petka do 12.
ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in
nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega
odbora, predvidoma novembra 2006. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej
priloge), interesenti pa jih lahko dvignejo
tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Petja Stanovnik, tel. 01/478-47-32, e-pošta: Petja.Stanovnik@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 603-11/2006
Ob-8149/06
Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi
določil 12. poglavja Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) razpisuje
javni razpis
za sofinanciranje programov promocije
vzgoje in izobraževanja
1. Naziv razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport.
2. Predmet javnega razpisa: predlogi
programov promocije vzgoje in izobraževanja, ki s svojo vsebino zagotavljajo:
– boljše razumevanje sistema vzgoje in
izobraževanja,
– poljudno predstavljanje dosežkov slovenskih šolarjev širši javnosti,
– spodbudo za osvajanje novih znanj,
– razvijanje spretnosti za družbo znanja,
– promocijo naravoslovnih in tehničnih
programov izobraževanja,
– privlačnejše učenje,
– odprto učno okolje,
– olajšan dostop do sistemov izobraževanja in usposabljanja in

– promocijo vzgoje in izobraževanja.
Programi so lahko zajeti v naslednjih
sklopih:
– prireditve, srečanja, razstave,
– priprava in izdelava promocijskih materialov,
– odnosi z javnostmi.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila: za sredstva ministrstva lahko kandidirajo posamezniki, društva, zveze društev,
ustanove, vrtci, šole in drugi zavodi.
Prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje iz razpisa in vsebovale vse podatke, zahtevane z razpisom in razpisno
dokumentacijo, bodo ocenjene po naslednjih merilih:
– upoštevanje ciljev programa iz 2. točke
razpisa – 30%,
– zastopanost sklopov iz drugega odstavka 2. točke razpisa – 15%,
– teritorialno razsežnost programa –
10%,
– aktualnost tematike in pričakovana odzivnost – 20%,
– velikost ciljnih javnosti – 10%,
– ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije – 10%,
– reference vlagatelja – 5%.
Komisija bo za vsakega izmed meril, ki
skupaj predstavljajo 100% ocene, določila
od 0 do 20 točk in jih ponderirala z zgornjimi
deleži. Na podlagi števila skupnih točk za
posamezen program bo komisija pripravila
razvrstitveno listo sofinanciranj.
Višino sofinanciranja bo določila komisija glede na razpoložljiva proračunska
sredstva in glede na merila, in sicer do največ 80% vrednosti prijavljenega programa
promocije.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
10,000.000 SIT.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: najkasneje do
1. oktobra 2006.
6. Rok za predložitev vlog: vloge morajo
prispeti v vložišče razpisovalca ne glede na
način dostave najkasneje do 11. maja 2006
do 14. ure.
7. Datum odpiranja vlog: 16. maj 2006
ob 9. uri.
8. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov o izidu razpisa: 45 dni po izteku
razpisa.
9. Pritožbeni postopek: vlagatelj ima v
osmih dneh od prejema obvestila o izidu
razpisa pravico vložiti pritožbo na ministrstvo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo
o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema
pritožbe s sklepom. Odločitev ministrstva je
dokončna.
10. Razpisna dokumentacija: za prijavo na razpis je dosegljiva na spletni strani
ministrstva, ali pa pri mag. Poloni Šoln Vrbinc (Ministrstvo za šolstvo in šport), tel.
01/478-43-65, e-pošta polona.soln@gov.si.
11. Način pošiljanja: predloge z utemeljitvijo in dokazili predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»Ne odpiraj – Razpis št. 603-11/2006«, oziroma osebno dostavijo na gornji naslov v
vložišče najkasneje do 11. maja 2006 do
14. ure.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Ob-7818/06
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 110/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Metlika, št. 46502-16/2005 z
dne 12. 10. 2005, št. 46503-00006/2005, z
dne 29. 6. 2005, Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
Predmet prodaje:
a) Nezazidana stavbna zemljišča, ki se
nahajajo zahodno od vasi Otok, in sicer:
– parc. št. 660/1 travnik v izmeri 813 m²,
vlož. št. 34 k.o. Primostek,
– parc. št. 660/2 travnik v izmeri 748 m²,
vlož. št. 34 k.o. Primostek,
– parc. št. 661 travnik v izmeri 183 m²,
vlož. št. 34 k.o. Primostek.
Skupna površina: 1744 m2.
Zemljišča se prodajajo kot celota – vse
skupaj in niso komunalno opremljena.
Zemljišča se nahajajo v območju poselitve, ki se ureja po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za območja planskih celot
M-1, M-2, M-3, M-4 v Občini Metlika (Ur. l.
RS, št. 63/98).
Zemljišče parc. št. 661 in deloma (ca.
90%) zemljišče parc. št. 660/2 se nahajata v
območju Nature 2000 – ekološko pomembno območje, zato so vsi možni posegi na
predmetnih zemljiščih opredeljeni še z Uredbo o posebnih območjih in Zakonom o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 22/03 – uradno
prečiščeno besedilo, popr. 42/04).
b) Nezazidana stavbna zemljišča, ki se
nahajajo v poselitvenem načrtu zazidalnega načrta Breg revolucije II. k.o. Metlika,
in sicer:
– parc. št. 196/26 ekstenzivni sadovnjak
v izmeri 958 m², vlož. št. 2536 k.o. Metlika,
– parc. št. 196/27 ekstenzivni sadovnjak
v izmeri 1082 m², vlož. št. 2537 k.o. Metlika,
– parc. št. 196/22 travnik v izmeri 883
m², vlož. št. 2089 k.o. Metlika.
Zemljišča se nahajajo v stanovanjskem
območju in se prodajajo kot enotna gradbena parcela, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih objektov, ki se ureja po Odloku o
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Metlika planska celota M-5 (Ur. l. RS, št.
21/97).
Komunalna infrastruktura v območju zazidalnega načrta Breg revolucije II. obsega:
vodovodno omrežje, elektro omrežje, telefonsko omrežje, kanalizacijo, cesto z javno
razsvetljavo.
Ob podpisu pogodbe bo zemljišče obremenjeno s služnostjo dostopa ter služnostjo
položitve in vzdrževanja komunalnih vodov.
Izhodiščna cena:
a) Izhodiščna (najnižja) cena za nepremičnine parc. št. 660/1, parc. št. 660/2
in parc. št. 661 k.o. Primostek znaša
5,870.585,22 SIT.
V ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni ceni
(ceni izbranega ponudnika) in ga prav tako
plača kupec.
b) – za parc. št. 196/26 k.o. Metlika znaša 4,023.675,28 SIT,
– za parc. št. 196/27 k.o. Metlika znaša
4,544.485,02 SIT,

– za parc. št. 196/22 k.o. Metlika znaša
3,178.996,40 SIT.
V ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni ceni
(ceni izbranega ponudnika) in ga prav tako
plača kupec.
Poleg vrednosti zemljišča pod točko b) in
DDV, pa je kupec dolžan poravnati tudi komunalni prispevek, ki bo obračunan v skladu
z Zakonom o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS,
št. 44/97). Cena komunalnega prispevka
za zemljišča pod točko b) znaša 3.372 SIT
za m2 zemljišča.
Razpisni pogoji:
a) Ponudnik je lahko fizična oseba – državljan RS in pravna oseba – s sedežem v
RS. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o
državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra. Pogoj državljanstva fizične osebe oziroma sedeža pravne osebe
se ne uporablja, v kolikor obstaja med državo prosilca in RS načelo vzajemnosti.
b) Celotno kupnino vključno z DDV je
izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni
od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kolikor kupec ne poravna kupnine na
določen način in v določenem roku, se šteje
kupoprodajna pogodba za razdrto.
c) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
zemljišč je 15 dni po odločitvi komisije o izboru najugodnejšega ponudnika. V primeru,
da izbrani ponudnik v tem roku ne sklene
pogodbe, prodajalec zadrži varščino.
d) Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
e) Notarske stroške, DDV ter stroške izvedbe vpisa v zemljiško knjigo plača izbrani
ponudnik – kupec.
f) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
g) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Metlika,
Mestni trg 24, 8330 Metlika ali oddajo na
vložišču Občine Metlika, v zapečateni ovojnici z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«, najkasneje do 10. 4.
2006 do 12. ure. Upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo do roka prispele oziroma
dostavljene na prodajalčev naslov.
h) Zainteresirani ponudnik mora plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne cene. Varščino
je potrebno plačati na TRR Občine Metlika, št. 01273-0100016016, sklic: 00
75728-7141998-49002005, odprt pri Banki
Slovenije, najkasneje do 10. 4. 2006. Kopijo potrdila o plačani varščini mora ponudnik
priložiti ponudbi, saj bo občina upoštevala
le ponudbo z dokazilom o plačani varščini.
Le-ta se bo izbranemu ponudniku vštela v
kupnino, neizbranim ponudnikom pa se bo
nerevalorizirana in neobrestovana varščina
vrnila najkasneje v roku 30 dni po podpisu
pogodbe z izbranim ponudnikom.
i) Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva
odpiranja ponudb.
j) Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil
prodajno pogodbo.
k) Občinski svet ali komisija za razpolaganje z občinskim premoženjem oziroma
pooblaščena oseba, slednja dva s soglasjem župana, lahko ustavijo začeti postopek
do sklenitve pravnega posla.
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Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika, točen naslov, davčno številko, matično
številko;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– pri pravni osebi ime in telefonsko številko osebe, ki je pooblaščena za tolmačenje
ponudbe.
Ponudbi je treba predložiti:
– dokazilo o plačilu varščine,
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
Prepozno prispelih pisnih ponudb komisija ne bo obravnavala v postopku za izbor
najugodnejšega ponudnika. Ponudbo, ki bo
vsebovala nižjo ceno od izhodiščne, komisija ne bo obravnavala. V primeru, da ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, komisija pozove ponudnika k dopolnitvi ponudbe. Rok za
dopolnitev te ponudbe je 5 dni od prejema
poziva za dopolnitev.
Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje osebno na sedežu Občine Metlika, Mestni
trg 24, Metlika ali po tel. 07/36-37-401 (kontaktna oseba Mojca Stariha).
Občina Metlika
Št. 122-1/2006-223
Ob-7820/06
Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2006 (Uradni list
RS, št. 118/05) in določili Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov s področja socialnega varstva
v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 35/05)
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2006
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva.
II. Predmet javnega razpisa so:
1. programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva,
2. programi za starejše,
3. programi preprečevanja zasvojenosti,
4. programi za otroke in mladino.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so
registrirana v skladu z Zakonom o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99),
– javni zavodi, ustanove in druge fizične
ali pravne osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež,
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če je program zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Mestne občine Slovenj
Gradec,
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov.
Posebni pogoji za posamezna področja:
– za področje humanitarnih in invalidskih
organizacij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema invalidsko oziroma
katero drugo tematiko iz področja socialnega varstva, za katero velja, da ni predmet
ostalih treh področij tega razpisa;
– za področje programov za starejše se
lahko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna
skupina vsaj v 50% predstavlja populacijo,
starejšo od 65 let;
– za področje mladinskih programov se
lahko prijavijo ponudniki, ki izvajajo programe za otroke in mlade do 27. leta starosti;
– za področje preprečevanja zasvojenosti imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana sredstva niso namenjena programom zdravljenja
zasvojenosti.
IV. Orientacijska vrednost programov
Predvidena orientacijska vrednost vseh
programov v letu 2006 je 4,627.498 SIT, in
sicer za:
– programe pod točko 1: 1,268.230 SIT,
– programe pod točko 2: 1,224.915 SIT,
– programe pod točko 3: 837.404 SIT,
– programe pod točko 4: 1,296.949 SIT,
pri čemer je znesek v vrednosti 648.474,50
SIT namenjen izvajanju mladinskih programov izven MKC Slovenj Gradec, znesek v
vrednosti 648.474,50 SIT pa izvajanju mladinskih programov v okviru MKC Slovenj
Gradec.
V. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji
dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo v
vložišču, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 10. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec, tel.
02/88-121-58, 051/321-006 (Mateja Tajnšek). Razpis za sofinanciranje programov s
področja socialnega varstva v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2006 lahko najdete
tudi na internetni strani Mestne občine Slovenj Gradec z naslovom http://www.slovenjgradec.si.
VI. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko z datumom
oddaje 18. 4. 2006 ali v vložišču na sedežu
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 14.
ure istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
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Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni razpis – za področje 1 (ali 2, 3
oziroma 4, odvisno za katero področje se
ponudba podaja).
V primeru, ko se posamezni ponudnik
prijavlja z več programi na različna področja,
mora biti ponudba podana v zaprti kuverti
za vsako področje posebej. Več programov
istega področja pa lahko združi v eni ponudbi, pri tem za posamezni program predloži
posebej izdelano ponudbo.
VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna
komisija na sedežu naročnika dne 20. 4.
2006. Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v
roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot
nepopolna.
VII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 120 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-7851/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03 in 97/03), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 108/04), 30. členom Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01, 44/02 in 72/05) in Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa Mestne
občine Novo mesto (šifra:) Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2006
na področju kulture
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje sredstva na področju kulture za leto 2006 v Mestni občini Novo mesto.
2. Razpisna področja
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov in programov na naslednjih področjih:
a) projekti na področju kulture (javni razpis),
b) projekti poklicnih javnih organizacij
(javni poziv),
c) projekti za oživitev mestnega jedra
(javni razpis),
d) redno delo kulturnih društev (javni
razpis),
e) sofinanciranje kulturnih programov
(javni poziv),
f) programi v javnem interesu (javni poziv),
g) založništvo (javni razpis),
h) perspektivni posamezniki (javni razpis),
i) Novomeški poletni večeri (javni poziv).
3. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte
in programe, ki bodo popestrili raznolikost
kulturne ponudbe v Mestni občini Novo mesto.
4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
4.1. Razpisno področje a) Projekti na
področju kulture:

– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna
društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične osebe (s statusom kulturnega
ustvarjalca), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem
in posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
– pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične osebe, ki
imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Novo mesto,
– projekt je vezan na Mestno občino
Novo mesto.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne
javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo,
osnovne in srednje šole z izjemo Glasbene
šole Marjana Kozine, društva, zasebne ali
javne organizacije, ki niso registrirane za
opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin.
4.2. Razpisno področje b) Projekti poklicnih javnih organizacij:
– javni zavodi s področja kulture, katerih
ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto,
– javni skladi ali zavodi s področja kulture, ki imajo območne izpostave ali enote v
Novem mestu,
– Glasbena šola Marjana Kozine z Novomeškim simfoničnim orkestrom,
– da so prijavitelji kot pogodbene stranke
prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna finančna poročila, plan dela
za tekoče leto).
4.3. Razpisno področje c) Projekti za oživitev mestnega jedra:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi, kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične osebe s statusom
kulturnega ustvarjalca, ki se ukvarjajo s posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
– pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične osebe, ki
imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Novo mesto,
– projekt je vezan na staro mestno jedro.
Na razpis se ne morejo prijaviti društva,
zasebne, nevladne ali javne organizacije, ki
niso registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin.
4.4. Razpisno področje d) Redno delo
kulturnih društev:
– vsa kulturna društva, ki so registrirana
pri Upravni enoti Novo mesto,
– prijavitelji aktivno delujejo v Mestni občini Novo mesto,
– da so prijavitelji kot pogodbene stranke
prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna finančna poročila, plan dela
za tekoče leto).
4.5. Razpisno področje e) Sofinanciranje
kulturnih programov:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi
na področju kulture, kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične
osebe s statusom kulturnega ustvarjalca,
– pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične osebe, ki
imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Novo mesto,
– projekt je vezan na Mestno občino
Novo mesto,
– izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni
na državnem ali mednarodnem razpisu.
Na razpis se ne morejo prijaviti društva,
zasebne, nevladne ali javne organizacije, ki
niso registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin.
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Na razpis se ne morejo prijaviti fizične
osebe, ki nimajo statusa samostojnega kulturnega ustvarjalca.
Projekti, ki bodo sofinancirani, sodijo v
živo kulturo (glasbena, gledališka, plesna,
filmska, likovna, založniška produkcija).
Projekti, ki ne bodo sofinancirani so s področja muzealstva in kulturne dediščine.
4.6. Razpisno področje f) Programi v javnem interesu:
– kulturna društva, ki so registrirana pri
Upravni enoti Novo mesto in izvajajo glasbene programe za pihalne orkestre ali godbe, se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo ali
večletnim zborovskim petjem (najmanj 10
let aktivnega delovanja),
– zavod s področja založniške in knjigarniške dejavnosti, ki ima sedež v Mestni
občini Novo mesto,
– da so prijavitelji kot pogodbene stranke
prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna finančna poročila, plan dela
za tekoče leto).
4.7. Razpisno področje g) Založništvo:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje založniške dejavnosti in posamezni literarni ustvarjalci v Mestni občini
Novo mesto,
– pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične osebe, ki
imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Novo mesto,
– da so prijavitelji kot pogodbene stranke
prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (obvezni izvodi sofinancirane knjige).
4.8. Razpisno področje h) Perspektivni
posamezniki:
– posamezniki, ki delujejo v okviru društev, zavodov, fondacij in ostalih pravnih ali
fizičnih oseb, ki aktivno delujejo na področju
kulture,
– prijavitelj mora imeti stalno prebivališče
v Mestni občini Novo mesto,
– prijavitelj kot pogodbena stranka prejšnjih let mora imeti izpolnjene vse obveznosti do občine (zaključna vsebinska in
finančna poročila, potrdila o opravljenem
seminarju ali študijskem programu).
4.9. Razpisno področje i) Novomeški poletni večeri:
– javni in zasebni zavodi na področju
kulture s sedežem v Mestni občini Novo
mesto in so registrirani za izvajanje prireditvene in festivalske dejavnosti kot primarne
dejavnosti,
– projekt bo realiziran v Novem mestu.
Na razpis se ne morejo prijaviti društva,
zasebne, nevladne ali javne organizacije,
ki niso registrirane za opravljanje kulturne
dejavnosti in njihova primarna dejavnost ni
prireditvena in festivalska dejavnost.
Na razpis se ne morejo prijaviti fizične
osebe.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so
predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
6. Splošni razpisni kriteriji za vse razpise:
– reference izvajalca, katerih dosedanje
delovanje je opredeljeno po kvalitativnih in
kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši jav-

nosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in
odmevno,
– odmevnost realiziranih projektov,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno
izvedbo projekta (reference predlagatelja,
tehnična in organizacijska usposobljenost,
realnost izvedbe projekta),
– prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter dobrodelni projekti,
– sodelovanje z Mestno občino Novo
mesto (nastopi za občino in sodelovanje pri
oblikovanju občinskih prireditev),
– aktivna udeležba na različnih prireditvah v Mestni občini Novo mesto, po Sloveniji ter v tujini,
– zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine
sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji.
7. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani
programi oziroma projekti, ki poleg splošnih
kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije
za razpisna področja. Prednostni razpisni
kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja.
8. Uporaba kriterijev: strokovna komisija
bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila
morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino sofinanciranja.
9. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za projekte in programe na področju kulture, znaša 60,000.000
SIT.
Okvirne razpisne vrednosti sredstev za
programe in projekte v letu 2006 po razpisnih področjih so naslednje:
a) projekti
na
področju
kulture:
12,000.000 SIT,
b) projekti poklicnih javnih organizacij:
16,000.000 SIT,
c) projekti za oživitev mestnega jedra:
4,500.000 SIT,
d) redno
delo
kulturnih
društev:
7,000.000 SIT,
e) sofinanciranje kulturnih programov:
4,000.000 SIT,
f) programi v javnem interesu: 9,000.000
SIT,
g) založništvo: 1,500.000 SIT,
h) perspektivni posamezniki: 1,000.000
SIT,
i) Novomeški poletni večeri: 5,000.000
SIT.
Skupaj: 60,000.000 SIT.
10. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006.
11. Razpisni rok: prvi razpisni rok se prične 24. 3. 2006 in traja do 24. 4. 2006.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec z
zahtevanimi potrdili in dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
Razpisno
dokumentacijo
si
lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
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13. Oddaja in dostava vlog
– Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto do 24. 4. 2006 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis na področju kulture 2006«.
Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja,
naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
24. 4. 2006 do tega dne ni bila predložena
na vložišču Mestne občine Novo mesto.
– Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
14. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil:
Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa.
Mestna občina Novo mesto
Ob-8037/06
Na podlagi Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
108/04), 30. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Ur. l. RS, št. 68/02 in 44/02)
in Pravilnika o izvedbi javnega razpisa na
področju mladine, tehnične kulture in preventivnih programov zdravja v Mestni občini
Novo mesto, št. 600-01-3/2006-1500 z dne
21. 2. 2006, Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacij
in projektov na področju tehnične
kulture
1. Predmet razpisa in okvirna višina razpoložljivih sredstev
Namen razpisa je omogočiti delovanje
organizacij in društev na področju tehnične kulture v Mestni občini Novo mesto in
na ta način prispevati h kvalitetnejšemu in
ustvarjalnejšemu delu na tem področju v
naši občini.
Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva v okvirni višini 1,000.000
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SIT za delovanje organizacij in društev na
področju tehnične kulture v letu 2006.
2. Pogoji prijave
Na razpis se lahko prijavijo organizacije
in društva, ki:
– na področju tehnične kulture delujejo
na območju Mestne občine Novo mesto,
– imajo v Mestni občini Novo mesto svoj
sedež,
– so v letu 2005 do Mestne občine Novo
mesto izpolnila vse pogodbene obveznosti.
Ta razpis ni namenjen šolskim krožkom
oziroma šolskim društvom, ki delujejo na
področju tehnične kulture.
3. Merila sofinanciranja
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. kratko predstavitev subjekta, ki se na
razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko);
2. podatke o množičnosti oziroma številu
članstva;
3. število aktivnih sekcij;
4. poročilo o delu v letu 2005;
5. plan dela v letu 2006;
6. število usposobljenosti kadra za delo
na tem področju;
7. podatke o planirani mednarodni aktivnosti in tekmovanjih;
8. finančno poročilo za leto 2005 (višina
sredstev, skupaj iz proračuna MONM, iz proračuna ministrstev in fundacij na tem področju, sponzorska sredstva, ostali viri vključno
s članarino);
9. druge elemente, povezane z razpisom.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju sredstev:
– množičnost oziroma število članstva,
– število aktivnih sekcij,
– aktivnosti, izvedene v letu 2005,
– planirane aktivnosti v letu 2006,
– število usposobljenega kadra,
– mednarodne aktivnosti,
– organiziranost in razširjenost organizacije oziroma društva, ki se na razpis prijavlja,
– drugi elementi, povezani z razdeljevanjem proračunskih sredstev.
Merila se upoštevajo po pomembnosti po
vrstnem redu, kot zgoraj navedena.
4. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2006.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak posamezni program prijaviti na
svojem obrazcu in v svoji kuverti. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z
vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno
vložene prijave bodo s sklepom zavržene.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 7. 4. 2006.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
vključno 7. 4. 2006 (velja datum poštnega
žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje organizacij in projektov na področju tehnične kulture v letu 2006«. Na hrbtni
strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
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Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
s sklepom zavržene.
Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih
dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo
komisija izločila iz nadaljnjega postopka in
bodo s sklepom župana zavržene.
Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od izteka
roka za oddajo prijav na javni razpis.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2006, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu:
www.novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Danica Šuštaršič, tel. 07/393-92-51
ali e-pošti: danica.sustarsic@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-8202/06
Občina Pivka objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št.: 23/93 in 30/98) in 13. člena
Odloka o načinu izvajanja javne gospodarske službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja v Občini Pivka (Ur. l. RS,
št. 28/05)
javni razpis
za oddajo koncesije – po odprtem
postopku – za izvajanje gospodarske
javne službe upravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja v Občini Pivka
1. Naročnik (koncendent): Občina Pivka.
2. Naslov koncendenta: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel.
05/721-01-00, faks 05/721-01-02.
3. Predmet razpisa: oddaja koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja
v Občini Pivka.
4. Če je predvidena oddaja sklopov: oddaja sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: koncesija se odda za
naslednje območje:
– mikrosistem Pivški dom, ki obsega
Osnovno šolo Pivka, novo športno dvorano
(zgrajena bo v letu 2006), Vrtec Pivka in
Pivški dom.
V skladu z Odlokom o načinu izvajanja
gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja toplovodnega omrežja v Občini Pivka (Ur. l. RS, št. 28/05).
Predvidena priključna moč vseh toplotnih
postaj je 1.285 kW.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: Občina Pivka bo
oddala koncesijo za obdobje 20 let od podpisa koncesijske pogodbe, to je predvidoma
od 12. 5. 2006 do 12. 5. 2026.
Koncesionar zgradi ustrezen toplotni sistem na območjih, za katera mu je podeljena

koncesija, zagotovi dobavo toplote z lastnimi
kapacitetami ali s pogodbo s proizvajalcem
toplote, ter zagotovi prenos toplotne energije
po toplovodnem omrežju do uporabnikov, ki
sklenejo s koncesionarjem pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s toplotno energijo, skladno s tarifnim sistemom
do začetka kurilne sezone 2006/07.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od objave dalje na
naslovu Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, v sprejemni pisani (pritličje-desno). Kontaktna oseba je Jana Vodopivec.
Dodatna pojasnila in informacije lahko
kandidati zahtevajo le pisno na naslov Občine Pivka oziroma po elektronski pošti na naslov: jana.vodopivec@pivka.si, vključno do
5 dni pred rokom za oddajo kandidature.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati vsak delovni dan in
sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do
15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek
od 8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred pridobitvijo razpisne
dokumentacije je kandidat dolžan poravnati stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT. Znesek
se nakaže na račun Občine Pivka, št.:
01291-0100016298, s pripisom: Razpisna
dokumentacija – toplovodno omrežje.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe bo Občina
Pivka sprejemala do ponedeljka 24. aprila
2006 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, s pripisom: Javni razpis
– Ne odpiraj, oddaja koncesije za upravljanje in vzdrževanje toplovodnega omrežja z
navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Kuverte morajo biti zapečatene in na hrbtni strani opremljene z
naslovom pošiljatelja. Celotna kandidaturna
dokumentacija mora biti speta z vrvico, pri
čemer morata biti konca vrvice zapečatena
in sicer na način, ki onemogoča zamenjavo
dokumentov kandidaturne dokumentacije.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek 24. 4. 2006 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Pivka.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudb: Bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3,000.000 SIT mora biti v
veljavi do 30. 10. 2006.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik so:
– ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti po 41.,
42. in 42a. členu Zakona o javnih naročilih,
– pogoji določeni v Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja
in vzdrževanja toplovodnega omrežja (Ur. l.
RS, št. 28/05), zlasti določeni v 8. členu,
– pogoji iz tega razpisa, skupaj z razpisno dokumentacijo,
– dokazilo, da je kandidat vzpostavil ali
da upravlja delujoč sistem ogrevanja na lesno biomaso ali sistem drugega daljinskega
ogrevanja, ki je večji od 500 kW, ter dokazilo, da proda zunanjim odjemalcem (nepovezanim osebam) najmanj 20% toplote iz
tega sistema, ter
– zagotovitev ustrezne cene ogrevanja,
nižje od cene ogrevanja s konkurenčnimi
gorivi.
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13. Predpisani vir ogrevanja: lesna biomasa.
14. (a) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 23/93 in 30/98), Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, št. 102/00
in št. 2/04), Energetski zakon (Ur. l. RS, št.
79/99, 8/00 – popravek 51/04), Uredba o
oblikovanju cen proizvodnje in distribucije
pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. l. RS, št.
41/05), Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja v Občini Pivka (Ur. l.
RS, št. 28/05).
(b) Ali morajo pravne osebe navesti strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve: da.
15. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 30. 8.
2006, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 28. 4. 2006.
16. Merila za ocenitev ponudb:
Največje skupno število točk, ki ga ponudnik lahko doseže, je 100.
a) ponudba variabilnega dela cene toplote v SIT/kWh maks. – 60 točk,
b) ponudba fiksnega dela cene toplote v
SIT/kW/leto (priključna moč vseh toplotnih
postaj: 1.285 kW) maks. – 40 točk.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: o odločitvi bodo kandidati obveščeni
pisno z odločbo v roku maks. 8 delovnih dni
od odpiranja ponudb.
18. Občina Pivka si na podlagi Odloka
o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega
omrežja v Občini Pivka (Ur. l. RS, št. 28/05),
pridržuje pravico, da na javnem razpisu ne
izbere nobenega ponudnika.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2006
Občina Pivka
Št. 122-5/2006

Ob-8204/06

Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in 3.
člena Navodila o zagotavljanju sredstev
iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje nalog na področju socialnega varstva
(Ur. l. RS, št. 110/00), razpisuje Občina
Črnomelj
javni razpis
za sofinanciranje socialno varstvenih
programov na območju Občine
Črnomelj v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj
za leto 2006 namenjena za sofinanciranje
socialno varstvenih programov na območju
Občine Črnomelj v letu 2006.
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Črnomelj v proračunu za leto 2006
naslednja sredstva:
– proračunska postavka 20049006
– 20019, konto 412000 – sofinanciranje
programov humanitarnih društev 4,000.000
SIT;
– proračunska postavka 20049004 –
20014, konto 411999 – sofinanciranje letovanja socialno in zdravstveno ogroženih
otrok 400.000 SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:

– javni socialno varstveni zavodi;
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Črnomelj, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti;
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov;
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z
zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov – občanov Občine Črnomelj;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske
programe izboljšanja kvalitete življenja za
občane Občine Črnomelj.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Črnomelj oziroma njene občane.
3. V letu 2006 bo Občina Črnomelj sofinancirala naslednje naloge in programe s
področja skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele:
– programe in projekte humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva; skupine ostarelih za samopomoč; organiziranje
prostovoljnega dela z mladimi;
– letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo
v skladu z navodili iz III. točke razpisne
dokumentacije za sofinanciranje socialno
varstvenih programov na območju Občine
Črnomelj za leto 2006 in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se lahko
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj;
b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Črnomelj, ali da delujejo tudi na
območju Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva oziroma potrdilo
upravne enote o registraciji društva in statut
oziroma pravila društva, kolikor le-to prvič
kandidira na zadevnem področju;
c) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2005;
d) program dela in finančni načrt za leto
2006;
e) izjava, da imajo urejeno evidenco o
članstvu in plačani članarini.
5. Za izvedbo posameznih programov
morajo predlagatelji posredovati naslednje
podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsakega prijavljenega programa,
iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani
učinki, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) – prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije pro
jekta.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva.
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6. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna razpisna dokumentacija;
– sedež društva ali podružnice je na območju Občine Črnomelj, oziroma je program
dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v program člane iz Občine Črnomelj;
– kvaliteta programov;
– množičnost vključenih članov iz Občine
Črnomelj.
7. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali
po pošti prispele do 24. 4. 2006 do 12. ure
v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg
Svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti s pripisom: »Javni
razpis – Socialno varstvo 2006, ne odpiraj« na sprednji strani ter navedbo naziva
in naslova društva na hrbtni strani kuverte.
Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh
(tel. 07/30-61-100).
8. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
Odbora za družbene dejavnosti. O izboru
izvajalcev posameznih programov bodo
kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po
sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
Št. 610-3/2006
Ob-8205/06
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) ter 6. in 10.
člena Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne
ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju
Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 13/01) Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za izbiro in sofinanciranje kulturnih
programov in redne ljubiteljsko kulturne
dejavnosti na območju Občine Črnomelj
za leto 2006
Naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2006,
namenjena sofinanciranju letnih kulturnih
programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj za
leto 2006. Predvidena višina sredstev je
8,000.000 SIT.
2. Na razpis za sofinanciranje kulturnih programov se lahko prijavijo kulturna
društva in ostala društva, ki imajo v okviru
svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove ter posamezni
kulturni ustvarjalci in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine
Črnomelj;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih
aktivnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
– redno letno občini dostavljajo podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko
kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj.
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3. Na razpis za sofinanciranje redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti se lahko prijavijo
kulturna društva in druga društva, ki imajo v
okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine
Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji
društva oziroma potrdilo upravne enote, da
je društvo registrirano na območju Občine
Črnomelj;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih
aktivnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
– redno letno občini dostavljajo podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne
dejavnosti na območju Občine Črnomelj.
4. Občina Črnomelj bo sofinancirala programe in redno ljubiteljsko kulturno dejavnost za naslednja področja:
– književnost in založništvo, uprizoritvene umetnosti, ples in balet, vizualne umetnosti, posredovanje koncertnih dogodkov,
gledaliških predstav in drugih kulturno
– umetniških dogodkov s pomočjo medijev
ter radijski in televizijski kulturno-umetniški
program;
– mednarodno kulturno sodelovanje;
– raziskovalno dejavnost s področja kulture;
– folklora;
– varstvo kulturne dediščine.
5. Občina Črnomelj bo sofinancirala kulturne prireditve v okviru zgoraj predvidenih
sredstev, in sicer:
– dan boja proti okupatorju – 150.000
SIT;
– dan državnosti – 500.000 SIT;
– dan samostojnosti – 250.000 SIT;
– ob dnevu mrtvih – 100.000 SIT.
6. Prijava mora vsebovati:
a) Izpolnjeno razpisno dokumentacijo v
skladu z navodili iz III. točke razpisne dokumentacije za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti
na območju Občine Črnomelj za leto 2006
in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3,
Črnomelj, v času uradnih ur.
b) Dokazilo o sedežu na območju Občine
Črnomelj.
c) Vsebinsko in finančno poročilo o delu
za leto 2005, potrjeno in podpisano na ustreznem organu društva oziroma zavoda.
d) Program dela in finančni načrt za leto
2006.
e) Izjava, da imajo urejeno evidenco o
članstvu ter plačani članarini.
7. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
so sestavni del Pravilnika o postopku za
izbiro in sofinanciranje kulturnih programov
in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na
območju Občine Črnomelj in so priložena v
razpisni dokumentaciji.
8. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali
po pošti prispele do 24. 4. 2006 do 12. ure
v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom:
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»Javni razpis – Kultura 2006, ne odpiraj«
na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva na hrbtni strani kuverte. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh, (tel.
07/30-61-100).
9. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
Odbora za družbene dejavnosti. O izboru
izvajalcev posameznih programov bodo
kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po
sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
Št. 105/2006
Ob-8349/06
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03), načrta prodaje stvarnega
premoženja občine, sprejetega z Odlokom
o proračunu Občine Trbovlje za leto 2006,
(Uradni vestnik Zasavja, št. 24/06) in Odloka
o ureditvenem načrtu za območje urejanja
P7/1 – Nasipi (Uradni vestnik Zasavja, št.
10/02, 5/04 in 13/05), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je:
zemljišče, ki se nahaja na območju urejanja z Odlokom o ureditvenem načrtu za območje urejanja P7/1 – Nasipi (Uradni vestnik
Zasavja, št. 10/2, 5/04, 13/05), v skupni površini ca. 2327 m2, z naslednjimi podatki:

Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup zemljišč Nasipi – ne odpiraj.
6. Ponudniki morajo najkasneje do četrtka, 30. 3. 2006 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem na javno zbiranje ponudb za prodajo
zemljišč.
7. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni
dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj
naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko,
matično številko, številko transakcijskega računa, predmet nakupa, ponudbeno ceno in
rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe),
potrdilo o plačani varščini, ter pisno izjavo, da
sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v
tem javnem razpisu.
8. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu in soglasju Občinskega
sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje do 30. 4.
2006 in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe.
9. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega
je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je izpolnitev vseh pogojev, navedenih v
3. točki tega razpisa in celovito ter pravo-

Parc. št.

Vrsta rabe

Površina v m2

k.o

*2550
1397/409
1397/412
1397/415
1397/418
1397/420
Skupna površina:

stavba
njiva
pašnik
dvorišče
stan. stavba
dvorišče

19
338
599
772
365
234
ca. 2327 m2

Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje
Trbovlje

Izklicna cena za navedeno zemljišče
znaša 11,050.000 SIT. V ceni ni zajet morebitni 20% DDV, ki ga v celoti poravna
kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 24. 3.
2006 na občinski upravi Občine Trbovlje v
občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni
trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30,
ob sredah od 8. do 16.30 in ob petkih od 8.
do 12.30, v pisarni 47/II, na voljo so tudi v
elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je
vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Nepremičnine se prodajajo z namenom razvoja gospodarstva v Občini Trbovlje,
zato se od kupca zahteva, da se s kupoprodajno pogodbo obveže,
– da bo najkasneje do konca meseca
junija 2006 pridobil gradbeno dovoljenje za
gradnjo objekta, ki bo ustrezal prej navedenemu namenu ter
– da bo zgradil takšen objekt najkasneje
do konca leta 2006.
4. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
petka, 31. 3. 2006, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje,

časno plačilo kupnine. V kolikor kupec ne
bi izpolnil vseh obveznosti, navedenih v 3.
točki tega razpisa, prevzetih s kupoprodajno
pogodbo in bi prišlo do razdrtja kupoprodajne pogodbe po kupčevi krivdi, bo prodajalka kot sankcijo za neizvršene pogodbene
obveznosti kupca obdržala polovico zneska
kupnine, kupcu pa bo vrnila polovico kupnine brez obresti.
10. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, cenitev zemljišča, vse davčne dajatve,
notarsko overitev prodajalčevega podpisa
na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
11. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
12. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v petek, 31. 3. 2006 ob 12. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
13. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
14. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
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15. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
16. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
17. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
18. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena najkasneje v 8 dneh od
odpiranja ponudb.
19. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem tel. dogovoru na št. 03/56-27-981,
kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Maja Hvala.
Občina Trbovlje
Ob-8350/06
Na podlagi 5. člena Pravilnika o postopku izvedbe javnega razpisa podelitve stavbne pravice (Uradne objave št. 1/05) Občina
Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje
8, Izola, ki jo zastopa županja Breda Pečan,
objavlja
ponovni javni razpis
za podelitev stavbne pravice
1. Občina Izola razpisuje podelitev
stavbne pravice na zemljišču – delu gradbene parcele, ki je vključena v letni program
podelitve stavbnih pravic za leto 2005 in
je v celoti v njeni lasti. Stavbna pravica se
podeljuje v obsegu in pod pogoji določenimi
s tem razpisom in na podlagi Odloka o dodelitvi stavbne pravice (Uradne objave, št.
18/03), Pravilnika o načinu izračuna nadomestila za stavbno pravico (Uradne objave,
št. 10/04) in Pravilnika o postopku izvedbe
javnega razpisa podelitve stavbne pravice
(Uradne objave, št. 1/05).
2. Predmet razpisa je del gradbene parcele, ki se nahaja v industrijski coni Občine
Izola in se ureja z Zazidalnim načrtom Kajuhova – Hudournik Morer (Uradne objave št.
39/91, 16/01, 15/02, 11/04) kot sledi:
del gradbene parcele s parcelno št. del
2589, del 2590 in del 2591 v izmeri ca.
1900 m2 k.o. Izola. Dopustna gradnja dela
poslovnega objekta F etažnosti P + 2 z atrijsko zasnovo, gabariti 42,00 m x 30,00 m,
maks. koristna površina objekta 2861 m2.
Dejavnost: proizvodna ali poslovna dejavnost. Podeli se stavbna pravica na objektu,
s pravico uporabe dela gradbene parcele
pod stavbo in dela v izmeri 546 m2 okoli
objekta vključno z atrijem.
3. Za predmet podelitve stavbne pravice
je v razpisni dokumentaciji grafična priloga
in lokacijska informacija za gradnjo objektov. Dejavnost za katero se podeli stavbna
pravica je tista, ki je navedena v razpisu in
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Stavbna pravica se podeli za dobo 30
let od sklenitve pogodbe.
5. Višina letnega nadomestila zaradi
omejitve lastninske pravice lastnika zemljišča znaša 400 SIT na kvadratni meter
predmeta razpisa (faktor za gospodarske
dejavnosti: 1). Za leto 2006 se obračuna
sorazmerni del od sklenitve pogodbe do
31. 12. 2006, za naslednja leta pa v skladu
s Pravilnikom o načinu izračuna nadomestila za stavbno pravico. Nadomestilo se lahko
plača v enkratnem znesku, največ pa v štirih
delih, kar se dogovori s pogodbo.

6. Razpisni pogoji: na razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetnik
posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti,
ki je določena pri posameznih predmetih
podelitve stavbne pravice.
7. Interesenti, ki se prijavijo na razpis
morajo k vlogi predložiti obvezne priloge:
7.1. Dokazilo o obstoju podjetja.
7.2. Dokazila o solventnosti.
7.3. Potrdilo o številu zaposlenih.
7.4. Ekonomski elaborat ali poslovni načrt iz katerega morajo biti razvidni naslednje
postavke:
a) donosnost (profitabilnost) projekta za
katerega se dodeljujejo sredstva,
b) likvidnost za celotno ekonomsko dobo
(najmanj 3 leta),
c) zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta (za najmanj tri leta),
d) presek stanja podjetja,
e) trenutno ter predvideno število zaposlenih,
f) predračunska vrednost upravičenih
stroškov investicije.
7.5. Bonitetna dokazila.
7.6. Bančno garancijo »na prvi poziv«
prvorazredne banke za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT.
8. Za popolno se šteje tisto ponudbo,
ki izpolnjuje vse zahteve iz tega razpisa in
razpisne dokumentacije.
9. Kriteriji in merila za ocenjevanje ponudb:
9.1. ponudba katere letno nadomestilo iz
pete točke tega razpisa predstavlja najnižji
odstotek od predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije: 50 točk;
9.2. ponudba katere odstotek predvidenega števila zaposlenih od trenutno zaposlenih je najvišji: 50 točk.
Posamezno prispelo ponudbo se razčleni po kriterijih in ovrednoti tako, da najboljši
element ponudbe dobi maksimalno število
točk, vsak naslednji pa pet točk manj. Za
najboljšo ponudbo se šteje tisto, ki dobi največje število točk. V primeru, da imata dva
ali več upravičencev enako število točk se
za najugodnejšega šteje tisti, ki ima predvidenih več zaposlenih.
10. Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete do 5. aprila 2006 v času uradnih
ur na vložišču Občine Izola, Postojnska ul.
3, Izola.
11. Upoštevane bodo prijave na razpis,
ki bodo prispele najkasneje do 12. aprila
2006 do 17. ure.
12. Prijave na razpis morajo biti poslane
v zapečatenih ovojnicah s pripisom »prijava
na razpis za podelitev stavbne pravice – ne
odpiraj« in jasno napisanim popolnim nazivom pošiljatelja. Ponudbe, poslane po pošti,
morajo biti poslane priporočeno in morajo
prispeti v vložišče naročnika do navedenega
dne in ure. Nepravilno opremljene ovojnice
ne bodo predmet odpiranja ponudb.
13. Prijave na razpis je potrebno poslati
na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, ali predati osebno v vložišču
občinskih uradov, Postojnska 3, Izola.
14. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
13. aprila, in sicer ob 12. uri, v sejni sobi Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola. Javno
odpiranje ponudb bo vodila komisija.
15. Ponudniki so lahko prisotni na javnem odpiranju ponudb. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
Občina Izola – Comune di Isola
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Ob-8384/06
Občina Podvelka, Podvelka 20, 2363
Podvelka na podlagi sklepa Občinskega
sveta Občine Podvelka št. 03201-2/06-1,
z dne 2. 3. 2006 in Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 257/3 – poslovna stavba v izmeri ca.
800 m2, k.o. Lehen (v naravi t.i. stara šola
Lehen); Izklicna cena: 8,049.825 SIT brez
davka.
Ker je parcelacija v teku, bo dokončna
kvadratura nepremičnine znana po končani
parcelaciji.
Celotni objekt je namenjen ureditvi stanovanj. Kupec bo pred prenovo objekta
moral na lastne stroške pridobiti projektno
dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje. Namenska raba in dopustne dejavnosti so razvidne iz te razpisne dokumentacije.
Kupec je seznanjen, da je v pritličju stavbe, ki je predmet prodaje, najemnik neprofitnega stanovanja, kateremu se marajo zagotoviti pravice v skladu z zakonodajo.
Občina Podvelka ima predkupno pravico na posameznem stanovanju po obnovi
te stavbe.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnina se bo prodala najmanj
za izklicno ceno. Izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
2. Ker je parcelacija v teku, bo dokončna
kvadratura nepremične znana po končani
parcelaciji.
3. Interesenti so seznanjeni s tem, da
mora kupec objekt sanirati do konec leta
2006.
4. Kupec je seznanjen, da je v stavbi najemnik neprofitnega stanovanja, ki je predmet prodaje. Nadalje je kupec seznanjen,
da ima prodajalec predkupno pravico na posameznem stanovanju po obnovi stavbe.
5. Nakup bo potekal po načelu videnokupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani RS ali druge države
članice EU oziroma imajo sedež v RS ali
državi članici EU.
7. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe s
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine na račun Občine Podvelka TR
1293-0100011253 s pripisom »odkup stavbe Lehen«.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmet na nepremičnini, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
8. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
9. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, stroške notarja, vpis v zemljiško knjigo.
10. Kupnino je kupec dolžan plačati v
roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne
kupnine ter prenova objekta v prej določenem roku sta bistveni sestavini pravnega
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posla. V primeru, da se plačilo in obnova ne
izvedeta v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
11. Kupec lahko prevzame nepremičnino
v posest ter vknjiži lastninsko pravico na
nepremičnino po izvedbi parcelacije, plačilu
celotne kupnine in overitve pogodbe ter plačilu drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni za pravne osebe
oziroma priglasitveni list DURS-a za s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko TR oziroma osebnega računa
ponudnika za morebitno vračilo vplačane
varščine.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup objekta Lehen« – naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Podvelka ali pošljejo
priporočeno na naslov: Občina Podvelka,
Podvelka 20, 2363 Podvelka.
2. Rok za zbiranje ponudb je do vključno
11. 4. 2006 do 12. ure.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane.
4. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem
občine (v nadaljevanju komisija) opravila
14. 4. 2006 v prostorih sejne sobe Občine
Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvelka s
pričetkom ob 9. uri. Odpiranja se lahko udeležijo tudi ponudniki, ki se morajo izkazati s
pooblastilom. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov za
nepremičnino ponudijo isto ceno, jih lahko
komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka
komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
5. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 15 dni
po izteku roka za zbiranje ponudb. Izbrani
ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti
kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku
15 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
o namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
V. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani kupci lahko na sedežu
občine dvignejo brezplačno razpisno dokumentacijo. Podrobni podatki glede nepre-
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mičnine in možnosti ogleda so na voljo na
naslovu prodajalca, kontaktna oseba Dušan
Tkalec – 02/876-95-10.
Občina Podvelka
Št. 46503-38/2005-6
Ob-8478/06
Občina Sežana, Partizanska 4, Sežana,
na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter na podlagi sklepa Občinskega
sveta Občine Sežana št. 06202-9/2005-21
z dne 28. 11. 2005 objavlja
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnin
I. Predmet prodaje je:
– stavbno zemljišče št. 3905 neplodno v
izmeri 24804 m2 k.o. Sežana, ki se nahaja
na območju, kjer je namenska raba opredeljena z Urbanistično zasnovo mesta Sežana
ter z Ureditvenim načrtom UP 20 in UC 6
Sežana-zahod.
Izhodiščna cena za nepremičnino je
11.979,83 SIT/m2 (50 EUR/m2 po srednjem
tečaju banke Slovenije na dan 17. 3. 2006)
brez vključenega DDV.
II. Pogoji zbiranja ponudb
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.
2. Nakup po načelu videno-kupljeno.
Katastrsko stanje nepremičnine, ki je predmet razpisa v naravi ni fizično označeno z
mejniki, zato obstaja možnost, da po njem
potekajo infrastrukturni objekti. Ponudnik se
zavezuje, da Občini Sežana jamči ohranitev
služnostne pravice za vse infrastrukturne
objekte za katere bi se ugotovilo, da potekajo po predmetnem zemljišču. Bodoči lastnik
se zavezuje, v kolikor bi posegi v prostor
zahtevali prestavitev teh objektov, da bo to
opravil na lastne stroške.
3. Ponudnik za resnost ponudbe jamči z
vplačilom varščine v višini 10% celotne vrednosti nepremičnine, ki znaša 29,714.770
SIT.
Varščino je potrebno poravnati na podračun št. 01311-0100005909, odprt pri Banki
Slovenije do dneva oddaje ponudbe.
Izbranemu najugodnejšemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Drugim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku osmih dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
4. Davek na dodano vrednost se prišteje
k pogodbeni ceni.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati:
1. ime in priimek, s točnim naslovom, če
je ponudnik fizična oseba;
2. firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
3. matično številko pravne osebe oziroma EMŠO za fizično osebo ter davčno številko ponudnika;
4. fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni od dneva oddaje ponudbe oziroma ustrezno dokazilo za samostojne podjetnike;
5. navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno v tolarjih;
6. dokazilo o plačani varščini;
7. pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;

8. številko transakcijskega računa ponudnika za vrnitev vplačane varščine.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
1. Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj - javni razpis za prodajo
nezazidanega zemljišča.” najkasneje v roku
10 dni po objavi tega razpisa. Ponudbe se
zbirajo do konca razpisnega roka in sicer
najkasneje do 3. 4. 2006.
2. Javno odpiranje ponudbo bo dne 4. 4.
2006 ob 13. uri v mali sejni sobi Občine
Sežana. Pred pričetkom odpiranja ponudb
morajo navzoči predstavniki ponudnikov
predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
3. Prepozno prispele ponudbe bo komisija kot prepozne zavrgla. V primeru nepopolnih ponudb, ki bodo imele pomanjkljivo
ponudbeno dokumentacijo, bo komisija pozvala k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev je pet dni od prejema pisnega poziva.
4. Kriterij pri izbiri kupcev je najviše ponujena cena.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v 30 dneh od izteka razpisnega
roka. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v 15 dneh po dokončnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe prodajalec zadrži varščino.
6. DDV in stroške overitve pogodbe nosi
kupec, strošek izvedbe pogodbe v zemljiški
knjigi nosi prodajalec.
7. Prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
8. Podrobnejše informacije s potekom razpisa lahko dobijo ponudniki na tel.
05/731-01-11, kontaktna oseba je Nives
Stojkovič.
Občina Sežana
Ob-8483/06
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – UPB), 2. in 3.
člena Pravilnika o koncesijah na področju
socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 72/04) ter
v skladu s Sklepom občinskega sveta o razpisu koncesije za izvajanje storitev pomoč
družini na domu št. 014-1/06 z dne 27. 1.
2006, objavlja Občina Ajdovščina
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
storitve pomoč družini na domu v
Občini Ajdovščina
Koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04
– UPB, v nadaljevanju ZSV) in Pravilnikom o
koncesijah na področju socialnega varstva
(Ur. l. RS, št. 72/04, v nadaljevanju Pravilnik
o koncesijah).
I. Koncedent: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
II. Predmet koncesije in opis storitve:
predmet koncesije je socialno varstvena
storitev pomoč družini na domu. Storitev
obsega:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Storitev se izvaja osem ur dnevno, pet
dni v tednu, razen izjem, ko se za nujne primere storitev lahko izvaja tudi čez vikende
in dela proste dneve. Neposredno izvajanje
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storitve na upravičenca traja največ štiri ure
dnevno oziroma 20 ur tedensko, v skladu s
pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99,
127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 120/05 – odločba, 2/06, v nadaljevanju Pravilnik o standardih in normativih).
III. Obseg razpisane koncesije: storitev v
koncesiji se bo v letu 2006 izvajala v obsegu 120 ur neposredne socialne oskrbe na
mesec. V naslednjih letih se bo obseg storitve povečeval skladno z občinskim programom razvoja javne službe pomoč družini na
domu in nacionalnim programom socialnega
varstva v RS.
IV. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se bo začela izvajati najpozneje
dva meseca po podpisu pogodbe o koncesiji. Koncesija se podeli za obdobje 10 let, z
možnostjo podaljšanja v skladu z veljavnimi
predpisi.
V. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija: območje obsega krajevne skupnosti: Budanje, Dolga Poljana,
Col, Podkraj, Žapuže, Planina. Z večanjem
obsega storitve se bo širilo tudi območje izvajanja storitve, pri čemer se bo upoštevalo
standarde in normative ter število upravičencev.
Koncesionar lahko izjemoma opravlja
storitve za upravičence izven določenega
območja, na podlagi dogovora z izvajalcem
storitve na drugem območju, če ta ne more
zagotoviti upravičencem iz svojega območja
storitve zaradi polnih kapacitet.
Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve oskrbovance iz razpisanega območja izvajanja koncesije. Koncesionar in sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o
prevzemu oskrbovancev in pri tem upoštevata
predpise s področja socialnega varstva.
VI. Uporabniki storitve so: osebe starejše od 65 let, osebe s statusom invalida po
Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, druge invalidne osebe, kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi
okvarami zdravja ter hudo bolni otroci ali
otroci s težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, skladno s 6. členom Pravilnika
o standardih in normativih.
VII. Viri financiranja storitve so: občinski
proračun v skladu s pogoji in postopki določenimi v ZSV in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev (Ur. l. RS, št. 110/04 in 124/04, v
nadaljevanju Uredba o oprostitvah) ter uporabniki v skladu s prvim in tretjim odstavkom
100. člena ZSV.
VIII. Način in roki plačila za opravljanje
storitve: se uredijo s koncesijsko pogodbo.
Ceno storitve določi koncesionar v soglasju
s koncedentom in v skladu s Pravilnikom
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 36/02,
107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05, 121/05).
IX. Delovna razmerja zaposlenih: se
uredijo v skladu s kolektivnimi pogodbami,
zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega
varstva.
X. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10.
členom Pravilnika o koncesijah izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba v RS
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju storitev),
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
XI. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje
storitve
Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu v
register, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– priglasitveni list pristojne davčne
uprave,
– organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, da
jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju,
– dokazila o finančni in poslovni sposobnosti,
– projekcijo finančnega poslovanja za
petletno obdobje od predvidenega začetka
izvajanja storitve,
– dokazilo o lastništvu prostorov z zemljiško knjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za prostor za čas izvajanja koncesije
z odpovednim rokom 1 leto, z dokazili o
izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev
za prostor,
– dokazila o opremi za izvajanje storitve,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev,
– izračun cene, oblikovane v skladu s
predpisano metodologijo za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev,
– program dela izvajanja storitve.
Če se na razpis prijavi pravna ali fizična
oseba, ki je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazila iz
prve alinee priloži odločbo o vpisu v register
zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo
socialno varstvene storitve.
Ponudnik mora za dokaz finančne in poslovne sposobnosti priložiti naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje
zadnjih 3 let, ki morajo biti revidirani, tudi če
ponudnik k reviziji sicer ni zavezan,
– revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alinee z mnenjem pooblaščenega revizorja,
– podatke o kapitalski strukturi ponudnika,
– podatke o morebitnih posojilih, ki so
bila najeta za izgradnjo prostorov in hipotekah ter drugih stvarnih pravicah na prostorih
za izvajanje storitve,
– podatke o morebitnih drugih obveznostih.
Če ponudnik posluje krajši čas od treh
let, mora priložiti dokazila za obdobje poslovanja. Če iz priložene zadnje bilance stanja izhaja izguba, mora biti pokrita do poteka roka za prijavo na razpis (sklep organa
upravljanja in računovodski izkaz).
Fizični osebi, ki priloži odločbo o vpisu
v register zasebnikov in pravnih oseb, ki
opravljajo socialno varstvene storitve, ni po-
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trebno revidirati računovodskih izkazov, če
k temu ni zavezana, in ni potrebno priložiti
revizijskega poročila.
XII. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika so:
– kvaliteta predloženega programa, z
vidika organizacije dela, števila in usposobljenosti kadrov, tehničnih pogojev in metod
dela – do 40 točk,
– stroški in cena storitve – do 40 točk,
– oddaljenost sedeža in pisarne (ali enote) od območja izvajanja storitve – do 10
točk,
– reference na področju izvajanja razpisane storitve – do 10 točk.
Natančnejša obrazložitev kriterijev in
meril ter način ocenjevanja je naveden v
razpisni dokumentaciji.
XIII. Rok in način prijave na javni razpis:
rok za oddajo ponudb je 24. april 2006. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno,
če je zadnji dan roka oddana v vložišču
Občinske uprave, Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, do 15. ure ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe v
zaprti ovojnici na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,
z oznako na prednji strani ovojnice »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis koncesije pomoč družini na domu«. Na hrbtni
strani pošiljke mora biti napisan naslov
ponudnika.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do poteka razpisnega roka.
Ponudbe, ki ne bodo pravočasne, ali ne
bodo popolne, ali če ponudba ne bo podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve, ali če je ni podal ponudnik, ki
izpolnjuje razpisane pogoje, bo s sklepom
zavržena.
XIV. Odpiranje ponudb in organ pristojen
za podelitev koncesije: odpiranje ponudb bo
3. maja 2006, ob 7.30, v sejni sobi Občinske uprave, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak
ponudnik na javnem razpisu.
Koncesijo bo podelila občinska uprava z
odločbo na podlagi poročila strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb.
XV. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobijo interesenti v vložišču Občinske
uprave Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, Ajdovščina in na spletni strani občine:
www.ajdovscina.si, pod rubriko razpisi.
Dodatne informacije je mogoče dobiti po
telefonu vsak delovni dan med 8. in 10. uro,
v času roka za oddajo ponudb pri Dragici
Fiegl, tel. 05/365-91-117 in pri Zlati Čibej,
tel. 05/365-91-119.
Občina Ajdovščina

Javne dražbe
Ob-8180/06
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za
zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1,
Gorenja vas, objavlja
javno dražbo
za prodajo:
– trosobnega stanovanja (71 m2) št. 5
Sestranska vas 15, Gorenja vas, po izklicni
ceni 17,800.000 SIT,
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– dvosobnega stanovanja (60 m2) št.
10/3, Frankovo naselje 167, 4220 Škofja
Loka, po izklicni ceni 19,800.000 SIT.
Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceni, obračunan bo na končno prodajno ceno, plača ga kupec.
Javna dražba bo v četrtek, 20. 4. 2006 v
prostorih RŽV ob 12. uri.
Prodaja bo potekala po načelu »Videno
– kupljeno«. Poznejših reklamacij ne bomo
upoštevali.
Na dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki bodo pred začetkom dražbe plačale varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun prodajalca št.
07000-0000168385 pri Gorenjski banki d.d.
Kranj. Pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo.
Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
5 dni po opravljeni dražbi.
Plačilo celotne kupnine: v 60 dneh po
končani dražbi, sicer varščina zapade.
RŽV je prvi lastnik. Etažna lastnina je
urejena. Stanovanje je vseljivo takoj.
Informacije: od 30. 3. 2006 do 18. 4.
2006 med 8. in 10. uro, Peter Dolenc, tel.
4/51-59-300.
Ogled: po dogovoru.
Rudnik Žirovski vrh,
javno podjetje
za zapiranje rudnika urana d.o.o.,
Gorenja vas

Razpisi delovnih
mest
Št. 112-9/2004/17-0023176

Ob-7991/06

Preklic
Ministrstvo za promet objavlja preklic javnega natečaja za generalnega direktorja Direktorata za ceste, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006.
Ministrstvo za promet
Št. 6/06
Ob-7821/06
Vodja Okrožnega državnega tožilstva v
Mariboru na podlagi prvega odstavka 56.
člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l.
RS, št. 14/03, 17/06), 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. 35/05, 113/05) ter
določb Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 22/04, 57/05, 93/05, 10/06), objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
svetovalec v pravosodju.
Za delovno mesto svetovalec v pravosodju je določeno, da se naloge opravljajo
v nazivih: svetovalec v pravosodju III, svetovalec v pravosodju II, svetovalec v pravosodju I.
Izbrani kandidat/ka bo naloge izvrševal/a v nazivu svetovalec v pravosodju III
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, Ulica talcev 24, Maribor.
Opis del in nalog:
– opravljanje strokovnih del in nalog po
pooblastilu vodje državnega tožilstva,
– spremljanje in proučevanje prakse pravosodnega organa in strokovne literature,
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– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov in navodil, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje zahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– vodenje in usklajevanje dela na področju evidence zadev, ki jih vodi evidenčno
vpisniška služba,
– samostojna priprava poročil, analiz in
informacij v zvezi s statističnimi podatki,
– sodelovanje pri izvajanju uprave državnotožilskega organa,
– priprava zahtevnejših splošnih aktov in
drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv,
– vodenje knjižničnega gradiva za strokovno knjižnico,
– opravljanje drugih strokovnih del in nalog po odredbi vodje tožilstva.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
46/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave in izpit iz
državnotožilskega reda,
– znanje svetovnega jezika ter
– poznavanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
delovno razmerje sklenili za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei.
Potrdili iz 5. in 6. alinee prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen na napogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
navedenega v 5. alinei prejšnjega odstavka.
Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti
pred imenovanjem v naziv.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva
objave na naslov: Okrožno državno tožilstvo
v Mariboru, Ulica talcev 24, 2000 Maribor ali
na elektronski naslov: suzana.oslaj-sovic@
dt-rs.si.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko pokličete na tel. 02/234-87-04
Suzano Ošlaj-Sovič.
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

Št. 181-6/2006-1
Ob-7822/06
Skladno z 58. in 59. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05)
ter Uredbo o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih (Ur. l. RS št. 22/04,
57/05, 10/06) obljavljamo javni natečaj za
sklenitev delovnega razmerja za nedoločen
čas:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: direktor Urada za lokalno samoupravo (M/Ž) za nedoločen čas.
3. Pogoji za opravljanje dela: izobrazba
družboslovne ali naravoslovne smeri, univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo ali visoka strokovna z magisterijem, 8 let
delovnih izkušenj.
4. Pogoji za imenovanje v naziv: aktivno
znanje uradnega jezika, državljanstvo Republike Slovenije, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev; da
oseba ni v kazenskem postopku zaradi navedenega kaznivega dejanja, državni izpit
iz javne uprave.
5. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo, da bo vloga
popolna, za pogoje navedene v:
– točki 3. k prijavi priložiti fotokopijo
diplome,specializacije, magisterija, delovne knjižice iz katere so razvidne delovne
izkušnje,
– točki 4. fotokopijo potrdila o državljanstvu
ali osebne izkaznice, fotokopijo potrdila o državnem izpitu iz javne uprave, izpis iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za pravosodje)
oziroma izjava kandidata o nekaznovanosti,
potrdilo pristojnega sodišča da kandidat ni v
kazenskem postopku oziroma izjava kandidata da ni v kazenskem postopku,
– točki 5. fotokopijo potrdila o izpitu iz
angleškega ali nemškega jezika na osnovni
ravni (300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo.
Spregled ustreznega strokovnega izpita
za imenovanje v naziv:
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem,
da najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv opravi ustrezen strokovni izpit za
imenovanje v naziv.
Opis del in nalog:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
službe,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
– vodenje urada,
– sodelovanje v kolegiju ministra in
strokovnem kolegiju namestnika direktorja
službe.
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7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti
»direktor urada za lokalno samoupravo, šifra DM 1125«.
Prepozne in nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Tanja Hrastnik, tel. 01/30-83-177, vsak delavnik med
9. in 11. uro, e-mail: tanja hrastnik@gov.si.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 181-7/2006-1
Ob-7823/06
Skladno z 58. in 59. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05)
ter Uredbo o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04,
57/05, 10/06) objavljamo javni natečaj za
sklenitev delovnega razmerja za nedoločen
čas:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: direktor Urada za kohezijsko politiko (M/Ž) za nedoločen čas.
3. Pogoji za opravljanje dela: izobrazba
družboslovne ali naravoslovne smeri, univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo ali visoka strokovna z magisterijem, 8 let
delovnih izkušenj.
4. Pogoji za imenovanje v naziv: aktivno
znanje uradnega jezika, državljanstvo Republike Slovenije, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev; da
oseba ni v kazenskem postopku zaradi navedenega kaznivega dejanja, državni izpit
iz javne uprave.
5. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo, da bo vloga
popolna, za pogoje navedene v:
– točki 3. k prijavi priložiti fotokopijo diplome, specializacije, magisterija, delovne
knjižice iz katere so razvidne delovne izkušnje,
– točki 4. fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice, fotokopijo potrdila o državnem izpitu iz javne uprave, izpis
iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za
pravosodje) oziroma izjava kandidata o nekaznovanosti, potrdilo pristojnega sodišča
da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma izjava kandidata da ni v kazenskem
postopku,
– točki 5. fotokopijo potrdila o izpitu iz
angleškega ali nemškega jezika na osnovni
ravni (300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo.
Spregled ustreznega strokovnega izpita
za imenovanje v naziv:
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem,
da najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv opravi ustrezen strokovni izpit za
imenovanje v naziv.
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Opis del in nalog:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
službe,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
– vodenje urada,
– koordinacija dela sektorjev iz pristojnosti urada,
– strokovne naloge iz pristojnosti urada.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti
»direktor Urada za kohezijsko politiko, šifra
dm 1165«.
Prepozne in nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: mag.
Monika Kirbiš, tel. 01/30-83-178, vsak
delavnik med 9. in 11. uro, e-mail: monika.kirbis@gov.si.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei točke 5, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14,
Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni
natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/23-47-275.
Okrožno sodišče v Mariboru

Su 010603/06
Ob-7825/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04 in 57/05), Okrožno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
prosto uradništvo delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).

Št. 374
Ob-7827/06
Svet šolskega centra Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice Šolskega centra Ljubljana.
Kandidati/ke morajo izpolnjevati pogoje
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Ur. l. RS, št.
115/03, 65/05 in Ur. l. RS, št. 98/05 - (uradno
prečiščeno besedilo).
Izbrani kandidat/ka bo začel/a z delom
1. 9. 2006 in ga/jo bomo imenovali za 5 let.
Kandidati/ke naj v 8 dneh po objavi razpisa pošljejo:
– prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev,
– kratek pregled dosedanjih aktivnosti na
področju vzgoje in izobraževanja ter drugih
področjih, iz katerih je razvidno, da bo kandidat/ka uspešno opravljal/a dela in naloge
direktorja/ice,
– program dela oziroma vizijo Šolskega
centra Ljubljana.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom
Svet šolskega centra Ljubljana - imenovanje.
Prijavljene kandidate/ke bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Šolski center Ljubljana
Ob-7829/06
»Mladinski zavod Poprad, Zavod za razvoj kulturne, športne in drugih interesnih
dejavnosti dijakov in študentov objavlja razpis za prosto delovno mesto
poslovodje Mladinskega zavoda Poprad.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije ali držav članic Evropske Unije;
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– predloži izkaz o znanju slovenskega
jezika, v kolikor ni državljan Republike Slovenije;
– mora izpolnjevati pogoje 246. člena
Zakona o gospodarskih družbah;
– ima najmanj V. stopnjo izobrazbe;
– ima najmanj 2 leti izkušenj na področju dejavnosti, ki jih aktivno opravlja zavod
ali ustanovitelj (ustanovitelj: Klub goriških
študentov);
– ima najmanj 1 leto izkušenj z delovanjem ustanovitelja;
– ima strokovne, vodstvene in organizacijske sposobnosti;
– predloži vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
V vlogi na javni razpis za izvolitev in
imenovanje na funkcijo direktorja zavoda
mora kandidat podati življenjepis in dokazila
o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.
Delovno razmerje s kandidatom bomo sklenili 16. 5. 2006 za določen čas, in sicer za
obdobje 24 mesecev, s poskusno dobo 2
mesecev. Vse prijave z dokazili nam pošljite s priporočeno pošiljko vključno do petka,
31. 3. 2006 na naslov: Razpisna komisija, Mladinski zavod Poprad, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel.
041/810-518 (Jasna).«
Mladinski zavod Poprad
Su 210500/2006
Ob-8146/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), Okrajno
sodišče v Brežicah, Cesta prvih borcev 48,
8250 Brežice, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– delovne izkušnje: 6 let za naziv višji
pravosodni svetovalec I, 5 let za naziv višji
pravosodni svetovalec II in 2 leti za naziv
višji pravosodni svetovalec III.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja: opravljen pravniški državni izpit in
poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in tromesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Brežicah, Cesta prvih borcev 48,
8250 Brežice.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno
sodišče v Brežicah, Cesta prvih borcev 48,
8250 Brežice.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Krškem, tel. 07/48-81-736.
Okrajno sodišče v Brežicah
Št. 24/2006
Ob-8181/06
Šolski center Slovenj Gradec, Koroška
ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, razpisuje
delovno mesto
direktorja/direktorice Šolskega centra
Slovenj Gradec
za mandatno obdobje petih let, od 1. 9.
2006 dalje.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 55.
členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanj (Uradni list RS, št.
38/05), in sicer:
– najmanj visokošolska izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj in
– opravljen ravnateljski izpit.
K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi:
– kratek življenjepis z opisom delovnih
izkušenj in
– program dela za mandatno obdobje.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega ravnateljskega
izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v
enem letu po začetku mandata.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami na vodstvenih in vodilnih delih in nalogah.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom z opisom delovnih
izkušenj in programom dela za mandatno
obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti
označeni kuverti na naslov: Svet Šolskega
centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11,
2380 Slovenj Gradec, s pripisom »razpis
za direktorja«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po končanem
izbirnem postopku.
Šolski center Slovenj Gradec
Št. 24/2006
Ob-8182/06
Šolski center Slovenj Gradec, Koroška
ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice Poklicne gostinske in lesarske šole
za mandatno obdobje petih let, od 1. 9.
2006 dalje.
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan kdor poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53.
členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
38/05), in sicer:
– najmanj visokošolska izobrazba,
– izpolnjevanje pogojev za učitelja ali za
svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo
opravljal funkcijo ravnatelja/ravnateljice,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju,
– pridobljen naziv svetnik ali svetovalec
oziroma najmanj 5 let naziv mentor ter
– opravljen ravnateljski izpit.
K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi:
– kratek življenjepis z opisom delovnih
izkušenj in
– program dela za mandatno obdobje.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega ravnateljskega
izpita, morajo pa si ga pridobiti najkasneje v
enem letu po začetku mandata.
Pri izbiri se bo v skladu s 53. členom
upoštevalo tudi mnenje učiteljskega zbora
in mnenje lokalne skupnosti.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj in programom dela v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet šolskega
centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11,
2380 Slovenj Gradec, z oznako »razpis za
ravnatelja«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po končanem
izbirnem postopku.
Šolski center Slovenj Gradec
Št. 110-171/2006
Ob-8184/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik – svetovalec v sektorju za
kmetijske trge (m/ž) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– smer geografija.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem delovanja in izkušnjami pri uporabi
aplikacije za zajem grafičnih enot rabe kmetijskih zemljišč in poznavanjem evidenc o
trajnih nasadih.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazilo oziroma izjava o izpolnjevanju
prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat
dostavil naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v
prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je
predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim
razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prednostnega kriterija.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
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naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Sektorju za
kmetijske trge«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-8196/06
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Marjane
Tičar Bešter iz Škofje Loke razpisuje:
eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Marjani Tičar Bešter iz
Škofje Loke.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
da je poslovno sposoben in ima splošno
zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki
Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno
diplomo pravne fakultete,
– da je opravil pravniški državni izpit in
da aktivno obvlada slovenski jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Su 10-02/2006-07
Ob-8197/06
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02-113/05) Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) – 1 prosto delovno
mesto v Uradu predsednika na VS RS
(m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delo se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III,
izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III.

Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu
jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o
nekaznovanosti zaradi 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, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje RS,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata, da
zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda
krajevno pristojno sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat
potrdili predložiti pred zaposlitvijo.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja izobrazbe in čas opravljanja dela) in dokazili
o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati
poslati v 8 dneh po objavi javnega natečaja
na naslov: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo »Javni
natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščene
samo popolne vloge, s priloženimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče
Republike Slovenije
Št. 100-12/2006
Ob-8327/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 113/05), Občina
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Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Oddelku za prostorsko načrtovanje in
razvoj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo gradbene smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih občinske uprave Občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, s pripisom »Javni
natečaj pripravnik OPNR – ne odpiraj«, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem izbirnem
postopku.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je možno dobiti na tel. 07/49-91-545
(Ingrid Molan).
Občina Brežice
Št. 95/60
Ob-8346/06
Agencija Republike Slovenije za okolje
objavlja javni natečaj za naslednja prosta
delovna mesta:
1. Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za
okolje, Sektorju za ravnanje z odpadki,
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
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Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo kemijske smeri, ki bodo
izkazovali reference z delovnega področja
ravnanja z odpadki. Delo se bo opravljalo
na sedežu Agencije Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1a, Ljubljana.
2. Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za
upravljanje z vodami, Sektorju za vodno
območje Donave, Oddelek območja srednje Save, za nedoločen čas s polnim delovnim časom, za opravljanje strokovnih
in upravnih nalog s področja upravljanja
z vodami.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovne, tehnične ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo gradbene smeri, ki bodo
izkazovali reference za delovne izkušnje na
področju poznavanja vsebin upravljanja z
vodami. Delo se bo opravljalo na sedežu
Agencije Republike Slovenije za okolje, Einspielerjeva 6, Ljubljana.
3. Svetovalec (m/ž) v Uradu za okolje,
Sektorju za ohranjanje narave, za nedoločen čas s polnim delovnim časom, za
opravljanje strokovnih in upravnih nalog
s področja ohranjanja narave.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo geografske smeri, ki bodo
izkazovali reference z delovnega področja
ohranjanja narave Delo se bo opravljalo na
sedežu Agencije Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 52, Ljubljana.
4. Svetovalec (m/ž) v Uradu za upravljanje z vodami, Sektorju za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save za določen čas 15 mesecev s
polnim delovnim časom, za opravljanje
strokovnih in upravnih nalog s področja
upravljanja z vodami.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo gradbene smeri, ki bodo
izkazovali reference z delovnega področja
upravljanja z vodami. Delo se bo opravljalo
na sedežu Agencije Republike Slovenije za
okolje, Einspielerjeva 6, Ljubljana.
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5. Pripravnik (m/ž) v Uradu za okolje,
Sektor za presojo vplivov na okolje, ki se
bo usposabljal/a za uradniško delovno
mesto svetovalec, ki se lahko opravlja v
nazivu svetovalec II in I, in sicer za čas
opravljanja za opravo državnega izpita iz
javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovne smeri;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izobrazbo krajinsko arhitekturne smeri. Z
izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas v trajanju 10
mesecev s polnim delovnim časom za čas
opravo državnega izpite iz javne uprave.
Delo se bo opravljalo na sedežu Agencije
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1a,
Ljubljana.
Za razpisana delovna mesta se delovne
izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da
ima kandidat/ka univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
ga morajo opraviti najkasneje v roku šestih
mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazil, iz katerih je razvidna
izobrazba po stopnjah izobrazbe;
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Kadrovska služba,
Vojkova 1b, Ljubljana ali na elektronski naslov: meta.vadnjal@gov.si, pri čemer veljavnost prijave v elektronski obliki ni pogojena
z elektronskim podpisom. V vlogah naj se
kandidati sklicujejo na zaporedno številko
razpisanega delavnega mesta.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-45-76 (M. Vadnjal).
Agencija Republike Slovenije za okolje
Ob-8359/06
Svet zavoda Šolskega centra Krško –
Sevnica, Šolski center Krško – Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja Srednje poklicne in strokovne šole.
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto ravnatelja izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skla-

dno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. avgusta 2006 oziroma skladno s soglasjem
ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite najkasneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Šolskega centra Krško – Sevnica,
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja Srednje
poklicne in strokovne šole”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra
Krško – Sevnica
Št. 76/70-06
Ob-8360/06
1. Svet zavoda Osnovne šole Livade Izola razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
2. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53.
členom v povezavi s 145. členom Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 98/05UPB4).
3. Od kandidata se pričakuje, da ima pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
4. Poleg dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je zaželjeno, da kandidati
priložijo, kratek življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj ter programom
oziroma vizijo razvoja ter dela šole za mandatno obdobje.
5. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
6. Predvideni začetek dela bo dne 1. 8.
2006 oziroma skladno s soglasjem ministra
k imenovanju.
7. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom
z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj ter
programom oziroma vizijo razvoja ter dela
šole za mandatno obdobje pošljite najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda, Osnovna šola Livade Izola,
Livade 7, 6310 Izola, z oznako “Prijava na
razpis za ravnatelja”.
8. Vloga bo štela za pravočasno, če bo
oddana s priporočeno pošiljko zadnji dan
roka.
Osnovna šola Livade Izola
Ob-8361/06
Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska
54, Ljubljana, objavlja javni natečaj za delovno mesto:
1. pripravnik – usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave (eno
delovno mesto).
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– poznavanje računalniških programov v
okolju Windows.
Pripravništvo je namenjeno usposabljanju za samostojno opravljanje dela na
uradniškem delovnem mestu v svetovalni
službi.
Poleg že navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še pogoje (nekaznovanost, državljanstvo), določene v 88. členu
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Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 s spremembami). K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti ustrezna
dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika,
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata o
nekaznovanosti,
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata, da ni
v kazenskem postopku.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alineji nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat
potrdili predložiti pred zaposlitvijo.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas 10 mesecev, delo se bo opravljalo s
polnim delovnim časom na sedežu Državne
revizijske komisije.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
kratkim življenjepisom v 8 dneh od dneva
objave na naslov: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska 54, Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
01/234-28-34.
(Opomba: uporabljeni izrazi v javnem natečaju pripravnik, kandidat, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.)
Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil
Št. 100-32/2006-1
Ob-8366/06
Na podlagi 56. člena ter prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT – B,
2/04 – ZDSS-1, 23/05, 62/05 – odl. US,
75/05 – odl. US, 113/05, 21/06 – odl. US
in 23/06 – odl. US, v nadaljnjem besedilu:
ZJU) župan Občine Logatec objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
svetovalca za gospodarstvo in evropske zadeve v občinskem uradu Občine
Logatec.
Naloge svetovalca se lahko opravljajo v
nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Uradnik bo na svojem delovnem
mestu opravljal predvsem sledeče naloge:
– opravljanje nalog na področju malega
gospodarstva, gospodarstva in kmetijstva,
– vodenje evidenc, razpisov in dokumentacije s svojega delovnega področja,
– sodelovanje z institucijami iz delovnega področja,
– priprava gradiv za pridobitev sredstev
na državnih razpisih,
– priprava gradiv in dokumentacije za
kandidiranje pri evropskih sredstvih,
– izdajanje upravnih dovoljenj v zadevah
s področja gostinstva, turizma, trgovine, komunale,
– skrb za inšpekcijske službe.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri,

– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave, v nasprotnem primeru ga mora kandidat
opraviti najkasneje v roku enega leta od
imenovanja v naziv,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– osnovna raven znanja vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina ali francoščina),
– znanje uporabe računalnika,
– vozniški izpit B kategorije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
drugega osebnega dokumenta,
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če je kandidat ta izpit opravil,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti 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, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati z višjim nivojem
znanja tujega jezika ter z izkušnjami na podobnih delovnih mestih. Izbirni postopek se
bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi
predloženih dokazil izpolnjevali natečajne
pogoje. Kandidati, ki bodo poslali formalno
nepopolne prijave oziroma vlogi ne bodo
predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne
bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso
predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in pet mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v prostorih občinskega urada Občine Logatec,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili, v roku
osmih dni od objave javnega natečaja, na
naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
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1370 Logatec ali po elektronski pošti na
naslov: obcina.logatec@logatec.si, z obvezno oznako: »Prijava na razpis –svetovalec
za gospodarstvo in evropske zadeve«. Če
je prijava poslana priporočeno po pošti, se
šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. O izbiri bodo
kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku
60 dni od dneva objave.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorni osebi Alenka Gorza
Jereb (tel. 01/759-06-02) in Maja Lukan Lapornik (tel. 01/759-06-31).
V objavi o javnem natečaju se izraz
kandidat, zapisan v moški slovnični obliki,
uporablja kot nevtralen tako za ženske kot
moške.
Občina Logatec
Št. 100-31/2006-1
Ob-8367/06
Na podlagi 56. člena ter prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT – B,
2/04 – ZDSS-1, 23/05, 62/05 – odl. US,
75/05 – odl. US, 113/05, 21/06 – odl. US
in 23/06 – odl. US, v nadaljnjem besedilu:
ZJU) župan Občine Logatec objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
višjega svetovalca za družbene dejavnosti v občinskem uradu Občine Logatec.
Naloge višjega svetovalca se lahko opravljajo v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik bo na
svojem delovnem mestu opravljal predvsem
sledeče naloge:
– usklajevanje opravil na področju šolstva, zdravstva, otroškega varstva, socialnega varstva,
– usklajevanja dela z zunanjimi institucijami, zavodi, službami,
– vodenje zahtevnejših evidenc, priprava informacij, poročil in drugih zahtevnih
gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji s svojega delovnega področja,
– strokovna pomoč pri vodenju upravnih
postopkov na II. stopnji iz svojega delovnega področja,
– strokovna pomoč in sodelovanje pri
sodnih postopkih iz svojega delovnega področja.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave, v nasprotnem primeru ga mora kandidat
opraviti najkasneje v roku enega leta od
imenovanja v naziv,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– osnovna raven znanja vsaj enega tujega jezika, govorečega v EU,
– znanje uporabe računalnika,
– vozniški izpit B kategorije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
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– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
drugega osebnega dokumenta,
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če je kandidat ta izpit opravil,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti 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, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali
reference z delovnimi izkušnjami na enakih
oziroma podobnih delovnih mestih. Izbirni
postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo
na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali
natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo poslali
formalno nepopolne prijave oziroma vlogi ne
bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki
so navedena v objavi javnega natečaja, niti
ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso
predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in šest mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v prostorih občinskega urada Občine Logatec,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili, v roku
osmih dni od objave javnega natečaja, na
naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec ali po elektronski pošti na naslov: obcina.logatec@logatec.si, z obvezno
oznako: »Prijava na razpis – višji svetovalec
za družbene dejavnosti«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. O izbiri bodo kandidati
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dneva objave.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorni osebi Alenka Gorza
Jereb (tel. 01/759-06-02) in Maja Lukan Lapornik (tel. 01/759-06-31).
V objavi o javnem natečaju se izraz
kandidat, zapisan v moški slovnični obliki,
uporablja kot nevtralen tako za ženske kot
moške.
Občina Logatec
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Št. 177/06
Ob-8368/06
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02) in 10. člena Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Pokrajinski arhiv Koper (Ur.
l. RS, št. 67/03) minister za kulturo objavlja
razpis za delovno mesto
direktorja oziroma direktorice javnega
zavoda Pokrajinski arhiv Koper.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju arhivske dejavnosti in poznavanje
področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– višje znanje najmanj enega svetovnega jezika in osnovno znanje najmanj enega
svetovnega jezika.
Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih.
Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo
diplome. Kandidat oziroma kandidatka mora
prijavi priložiti tudi kopijo delovne knjižice.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje
s certifikatom o višjem znanju jezika ali z
dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri
je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku. Osnovno znanje tujega jezika pa se izkazuje s
potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazili o opravljenem več tedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s
potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih
srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal
tuj jezik, z dokazilom o opravljenem izpitu
iz tujega jezika v okviru programa do- ali
podiplomskega študija.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem
mnenju sveta zavoda imenoval za direktorja oziroma direktorico zavoda za obdobje
petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 8 dni po izdaji
odločbe o izbiri.
Prijave na razpis naj kandidati oziroma
kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis – direktor/-ica Pokrajinskega
arhiva Koper« na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si. v
8 dneh po objavi razpisa.
Morebitne informacije: Vesna Rifelj, tel.
št. 01/369-59-34 (vsak delavnik med 12.
in 14. uro).
Ministrstvo za kulturo
Št. 110-63/2006-31111
Ob-8481/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
gospodarskem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-8482/06
Občina Jesenice na podlagi 56. člena,
prvega odstavka 109. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 35/05 – UPB-1) objavlja javni natečaj
za delovno mesto
pripravnika na oddelku za gospodarstvo, ki se bo usposabljal za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Zahtevana izobrazba: visoka izobrazba
družboslovne smeri.
Poleg zgoraj navedenega pogoja in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
3. obvladati morajo osnovne računalniške programe,
4. 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,
5. ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebnega dokumenta, na katerem je slika,
– fotokopijo diplome.
Kandidat/ka, ki bo izbran/a, bo moral/a
predložiti še dokazila iz 4. in 5 točke. Potrdilo pod točko 4 izda Ministrstvo za pravosodje, pod točko 5 pa krajevno pristojno
sodišče.
Za pripravnika/co se šteje oseba, ki prvič
sklene delovno razmerje in se usposablja za
opravo predpisanega strokovnega izpita.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
na podlagi predloženih dokumentov in razgovora s kandidati/kami.
Izbrani kandidat/ka se bo usposabljal/a
za pripravo in izvajanje razvojnih projektov
in izdelavo investicijske dokumentacije za
potrebe občine.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z zahtevano dokumentacijo po pošti v
zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za
delovno mesto« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
ali po elektronski pošti na naslov: obcina.jesenice@jesenice.si, v roku 8 dni od
objave v Uradnem listu RS oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje RS oziroma
od objave na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 60
dneh od objave javnega natečaja. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas, s polnim delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo izdan
sklep o neizbiri. Kandidat/ka bo opravljal/a
delo na sedežu občinske uprave Občine
Jesenice, C. železarjev 6.
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Dodatne informacije glede javnega natečaja se dobijo pri Slavki Brelih, direktorici
občinske uprave, tel. 04/586-92-32 (231).
Občina Jesenice

Druge objave
Št. 110-56/2006/2
Ob-8015/06
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, razpisuje 10 milijonov za štipendije, to je okvirno 9 štipendij za sodnike,
državne tožilce in državne pravobranilce za
podiplomski študij prava ter za specialistični
študij prava v državi ali v tujini oziroma za
strokovno usposabljanje na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je povezano
s sodniškim, tožilskim oziroma pravobranilskim delom.
Najvišji znesek, ki ga bo ministrstvo
dodelilo kot štipendijo je 900.000 SIT za
doktorat brez vpisa v študijski program in
1,370.000 SIT za magistrski študij.
Kandidirajo lahko sodniki, državni tožilci, pomočniki državnih tožilcev, državni
pravobranilci in pomočniki državnega pravobranilca, ki izpolnjujejo pogoje oziroma
so pripravljeni prevzeti obveznosti, določene z Zakonom o sodniški službi (Uradni list
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo)
in Pravilnikom o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev
(Uradni list RS, št. 74/04).
Rok za prijavo je 14. april 2006.
Prijava mora vsebovati:
– osebne podatke kandidata (osebno
ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega
ali začasnega prebivališča, davčno številko in
celotno številko bančnega – transakcijskega
računa s podatki o banki, ki ga vodi) z življenjepisom, naziv funkcije, ki jo opravlja, in naziv organa, pri katerem to funkcijo opravlja;
– podatke o času opravljanja funkcije
kandidata pri pravosodnem organu, kjer
kandidat trenutno opravlja funkcijo;
– program študija, iz katerega je razvidna vsebina, izvajalec, študijski načrt in
stroški študija;
– specifikacijo vseh stroškov študija glede na program študija ter predlog za višino
štipendije;
– dokazilo o vpisu na študij;
– dokazilo o izpolnjenih dosedanjih obveznostih oziroma učnem uspehu na študiju.
Na podlagi zbranih popolnih prijav bo ministrstvo določilo obseg sredstev za štipendije za posamezne pravosodne organe. Pri
tem bo upoštevalo naslednje kriterije:
– število vseh funkcionarjev v posameznem pravosodnem organu;
– število popolnih prijav iz posameznega
pravosodnega organa.
O podelitvi štipendije bo za sodnike odločal Sodni svet, za državne tožilce in pomočnike državnih tožilcev Državno tožilski svet
in za državne pravobranilce in pomočnike
državnih pravobranilcev generalni državni
pravobranilec. Pred odločitvijo bodo navedeni organi pridobili mnenje predstojnika
posameznega organa ter upoštevali naslednja merila:
– potrebe posameznega organa za izobraževanje na določenem področju;
– število dosedaj podeljenih štipendij za
kandidata;

– povezanost študija s pravnim področjem, na katerem kandidat dela;
– število že opravljenih izpitov in drugih
študijskih obveznosti;
– čas opravljanja funkcije pri pravosodnem organu, kjer kandidat trenutno opravlja funkcijo;
– dosedanje kandidatovo publicistično
delo in strokovno dejavnost;
– izpolnjevanje kriterijev za oceno oziroma napredovanje;
– ocena kandidatove službe oziroma
dela.
Višino štipendije bo določilo ministrstvo
v okviru sredstev določenih za posamezen
pravosoden organ, ob upoštevanju predloga
kandidata in pristojnega organa iz prejšnjega odstavka.
Z izbranimi kandidati bo ministrstvo sklenilo štipendijske pogodbe.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 6041-3/2006
Ob-8321/06
Na podlagi 9. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja
(Uradni list RS, št. 103/05, v nadaljevanju
pravilnik) Ministrstvo za javno upravo objavlja
javno povabilo k sodelovanju za
A) izvajalce strokovnega usposabljanja
za občinske redarje,
B) predsednika in člane komisije za
preizkus znanja za občinskega redarja
in
C) zapisnikarje pri preizkusu znanja za
občinske redarje.
I. Ime in sedež naročnika: Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana.
Predmet javnega povabila: izbira izvajalcev strokovnega usposabljanja za občinskega redarja, predsednika in člane komisije
za preizkus znanja za občinskega redarja
ter za zapisnikarje pri preizkusu znanja za
občinske redarje.
II. A) Izvajalci strokovnega usposabljanja
za občinske redarje
Področja strokovnega usposabljanja za
občinske redarje:
1. varnost cestnega prometa,
2. javne ceste,
3. organizacija občinskega redarstva ter
oprema občinskih redarjev in
4. praktično izvajanje nalog občinskega
redarstva.
Možnost sodelovanja: k sodelovanju so
vabljeni kandidati, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj osem let delovnih izkušenj s
področja iz prejšnjega odstavka, na katerega se prijavlja.
Prednost pri izboru za izvajalce strokovnega usposabljanja za občinskega redarja
bodo imeli tisti kandidati, ki bodo priložili dokazila o ustreznih pedagoško/andragoških
izkušnjah in didaktičnem znanju za oblikovanje ter izvedbo posameznih vsebin.
B) Predsednik in člani komisije za preizkus znanja za občinskega redarja
Področja izpraševanja za predsednika in
člane komisije za preizkus znanja za občinskega redarja:
1. varnost cestnega prometa,
2. javne ceste in
3. organizacija občinskega redarstva ter
oprema občinskih redarjev.
Možnost sodelovanja: k sodelovanju so
vabljeni kandidati, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
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– najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba, če ni enakega
univerzitetnega programa,
– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja iz prejšnjega odstavka, na katerega
se prijavlja.
Prednost pri izboru za člane komisije za
preizkus znanja za občinskega redarja bodo
imeli tisti kandidati, ki bodo priložili dokazila
o tem, da imajo ustrezne izkušnje pri sodelovanju v izpitnih komisijah.
C) Zapisnikarji pri preizkusu znanja za
občinske redarje
Možnost sodelovanja: k sodelovanju so
vabljeni kandidati, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– najmanj srednja splošna ali srednja
strokovna izobrazba,
– zaposleni morajo biti v Službi vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, Ministrstvu za promet,
Ministrstvu za notranje zadeve ali Ministrstvu za javno upravo.
III. Način in rok predložitve ponudbe:
kandidati pod A, B in C naj pošljejo ponudbe v zaprtih ovojnicah na naslov Upravna
akademija, Kotnikova 8, 1501 Ljubljana.
Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po objavi
tega povabila v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Vložitev prijave in razpisna dokumentacija: prijave se vložijo na predpisanih obrazcih, ki jih kandidati dobijo osebno v vložišču
Upravne akademije, Kotnikova 8, Ljubljana
ali po pošti, v fizični ali elektronski obliki (zaprosilo na tel. 01/300-83-78, kontaktna oseba: Alja Košir, e-pošta: alja.kosir@gov.si).
Zbiranje prijav ter njihova izbira se ne
izvaja po Zakonu o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 36/2004 ZJN-1-UPB1).
Odpiranje vlog in rok za obveščanje o
izidu: postopek izbire bo izvedla strokovna komisija za izbor izvajalcev strokovnega
usposabljanja za pridobitev naziva občinski
redar, ki jo je na podlagi tretjega odstavka 9.
člena pravilnika imenoval minister, pristojen
za lokalno samoupravo. Kandidati, ki bodo
izpolnjevali navedene pogoje, bodo o izbiri
obveščeni v osmih dneh po izbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 03/06
Ob-8144/06
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 objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije se vpišejo:
Melita Trop, z dnem 2. 2. 2006 – odvetniška pisarna: Barjanska cesta 3, 1000
Ljubljana;
Mateja Galič, z dnem 1. 3. 2006 – odvetniška pisarna: Barjanska cesta 3, 1000
Ljubljana;
Daniel Katalinič, z dnem 1. 3. 2006 – odvetniška pisarna: Cesta na stadion 1a, 9250
Gornja Radgona;
Irma Pavlinič Krebs, z dnem 1. 3. 2006 –
odvetniška pisarna: Kotlje 3 c, 2394 Kotlje.
II. Iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije se izbriše:
Nada Pogorelčnik, odvetnica iz Slovenj
Gradca, z dnem 28. 2. 2006 – prevzemnica:
Andreja Pikl, odvetnica iz Slovenj Gradca.
Preselitve:
Samo Mirt Kavšek, odvetnik iz Kranja,
preseli sedež svoje odvetniške pisane
na novi naslov: Cankarjeva ulica 3, 4000
Kranj;

Stran

2292 /

Št.

31 / 24. 3. 2006

Polona Pavlin Bohinc, odvetnica iz Kranja, preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Stritarjeva ulica 7, 4000
Kranj;
Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič in partnerji, o.p., d.n.o iz Ljubljane (odvetnica Marina Ferfolja Howland, odvetnik Dejan Ljubič
in odvetnik Darko Avsenik) z dnem 14. 3.
2006 preseli sedež pisarne na novi naslov:
Slomškova ulica 17, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 54/2006
Ob-7831/06
Javni poziv za oddajo vlog za nakup
blaga (IKT opreme) v okviru projekta VEM
– Od poslovne ideje do izvedbe (Ljubljana z
okolico). OZS izvaja projekt v okviru Nacionalnega programa Phare 2003, Ekonomska
in socialna kohezija, Vzpostavitev sistema
»Vse na enem mestu« (One-stop-shop).
Nabava blaga zajema nabavo računalniško
komunikacijske opreme in programov za
opremo treh pisarn. Rok za oddajo ponudb
je 24. april 2006. Razpisno dokumentacijo
je možno dobiti na sedežu OZS, Celovška
71, 1000 Ljubljana ali na spletnih straneh
www.ozs.si.
Obrtna zbornica Slovenije
Ob-7835/06
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) družba Color, d.d., Medvode objavlja naslednje
sporočilo:
Uprava družbe Color d.d., Medvode je
dne 15. 3. 2006 prejela obvestilo sveta delavcev, da je z dnem 9. 2. 2006 odpoklical članico nadzornega sveta, predstavnico
zaposlenih Nevenko Leskovšek in z istim
dnem za člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih, izvolil Franca Slugo.
O izvolitvi novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev, bo seznanjena tudi
skupščina delničarjev.
To obvestilo bo od 15. 3. 2006 dalje
objavljeno tudi na spletni strani družbe:
www.color.si.
Color, d.d., Medvode
uprava
Ob-8511/06
MS Turistično kmetijsko in trgovsko podjetje Ključarovci d.o.o., Ključarovci 19, 9242
Križevci, ki ga zastopa direktor Marko Slavič
(v nadaljevanju: dolžnik v prisilni poravnavi)
objavlja
vabilo
upnikom družbe MS Ključarovci d.o.o.
Na osnovi vaših prijav tistih terjatev v
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
MS Ključarovci d.o.o., opr. št. 3/2006, ki
bodo priznane v prijavljenem znesku vas
vabimo h konverziji predmetnih terjatev v
osnovni kapital družbe. Vabilo temeljimo na
osnovi 49. člena ZPPSL, odločitve lastnika,
da dovoli vstop novim družbenikom in na
osnovi poslovne politike, da s skupnimi močmi realiziramo sanacijsko razvojne zahteve
družbe MS Ključarovci d.o.o.
Osnovni kapital družbe pred konverzijo
znaša 226,552.500 SIT. Ker v tem momentu
ne moremo razpolagati z dokončnim podatkom o zneskih osnovnega kapitala, niti s
številom in imeni konvertantov vas vljudno
prosimo, da nam najkasneje v roku 8 dni
po objavi tega vabila odgovorite ali ste pripravljeni in s kakšnim zneskom vstopiti v
solastniško strukturo družbe.
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Šele na podlagi povratnih informacij o
namerah upnikov bomo lahko oblikovali dokončne predloge skupščinskih sklepov ter
pogodbe o konverzijah terjatev v vložek pod
odložnim pogojem (kolikor prisilna poravnava uspe). Zavedati se moramo, da so
prekluzivni roki kratki, kar v našem primeru
pomeni, da moramo najkasneje do 16. 4.
2006 oddati Načrt finančne reorganizacije,
ki bo vključeval vse priloge potrebne po 49.
členu ZPPSL (torej notarsko overjene listine, ki morajo biti podpisane pred tem datumom zaradi projekcij poslovanja in revidiranja predračunske bilance stanja).
V upanju, da razumete našo časovno
stisko vas prosimo za čimprejšnji odgovor.
V nasprotnem bomo smatrali, da se za konverzijo niste odločili in boste sledili predlogom poplačila iz Načrta finančne reorganizacije.
MS Ključarovci d.o.o.
Št. 72/06
Ob-8150/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93
– 41/02), 30. člena Statuta občine Ormož
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/99 in
7/01), 29. in 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Ormož z dne 13. 3. 2006, Občina
Ormož objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
II. Predmet prodaje je stanovanje št. 2 v
Miklavžu pri Ormožu 36, parc. št. 45/3 k.o.
Miklavž, v skupni izmeri 64,19 m2. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem.
Izhodiščna vrednost je 6,804.140 SIT, ki je
določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.
III. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek ni vključen. Davek na promet
nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški v
zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož, 01287-0100018046,
sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo
varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;

e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca. Če kupec v
določenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade
v korist Občine Ormož in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
VI. Pri nakupu ima pod enakimi pogoji
predkupno pravico dosedanji najemnik stanovanja.
VII. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 11. 4. 2006, do
12. ure, na naslov: Občina Ormož, Ptujska
c. 6, Ormož. Na zaprti kuverti mora biti pod
naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine Miklavž – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
VIII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje
na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Zemljak, tel. 74-15-309. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Št. 72/06
Ob-8151/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93
– 41/02), 30. člena Statuta Občine Ormož
(Uradni vestnik Občine Ormož, št. 11/99 in
7/01), 45. – 51. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta
Občine Ormož z dne 13. 3. 2006, Občina
Ormož objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
II. Predmet prodaje je poslovni prostor
v bloku pri Svetem Tomažu 18, parc. št.
11/5 k.o. Tomaž, v skupni izmeri 89,83 m2.
Poslovni prostor je nezaseden. Izhodiščna
vrednost je 5,860.125 SIT, ki je določena na
podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.
III. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek ni vključen. Davek na promet
nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški v
zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
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c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož, 01287-0100018046,
sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo
varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca. Če kupec v
določenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade
v korist Občine Ormož in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 11. 4. 2006, do
12. ure, na naslov: Občina Ormož, Ptujska
c. 6, Ormož. Na zaprti kuverti mora biti pod
naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine Sv. Tomaž – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje
na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Zemljak, tel. 74-15-309. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Št. 36101-0009/2005

Ob-8187/06

Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 80.i člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02-ZJU), 60. člena Uredbe o pridobivanju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, 12/03 in 77/03), 109. člena Statuta občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. člena Odloka
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
javno ponudbo
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Sevnica, Glavni trg
19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200; faks
07/81-61-210.
2. Opis predmeta najema: predmet najema bo poslovni prostor v skupni izmeri
302,90 m², v lasti Občine Sevnica v objektu
novega športnega doma TVD Partizan Sevnica. Popis prostorov: fitnes prostor v izmeri
219,53 m², s pripadajočo garderobo v izmeri
17,50 m², savno v izmeri 11,74 m², prostorom za počitek v izmeri 8,58 m², umivalnico
v izmeri 7,00 m², tuši v izmeri 10,75 m², prostorom za orodje v izmeri 20,48 m² ter WC v
izmeri 7,32 m². Poslovni prostor bo neopremljen; izbrani ponudnik ga bo moral opremiti
sam. Najemnik poslovnega prostora bo imel
v souporabi hodnik ter stopnišče.
3. Višina najemnine: najemnik naj predloži višino najemnine, ki bi jo bil pripravljen

plačevati poleg tekočih stroškov (elektrika,
voda, čiščenje, ogrevanje…).
4. Namembnost poslovnega prostora:
namembnost poslovnega prostora je fitnes
s spremljajočimi prostori.
5. Čas za katerega se poslovni prostor
daje v najem: poslovni prostor se bo oddal
v najem za nedoločen čas.
6. Pogoji za udeležbo na javni ponudbi:
udeleženec javne ponudbe mora v ponudbi
dostaviti dokumentacijo v skladu z razpisno
dokumentacijo.
7. Naslov in rok za zbiranje ponudb
Ponudniki morajo osebno ali po pošti
predložiti organizatorju pravilno prijavo – ponudbo najkasneje do 10. 4. 2006 do 10. ure,
na naslovu organizatorja, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, v vložišče (soba št. 213) v
drugem nadstropju stavbe. Ponudba mora
biti vložena v zaprti kuverti s pripisom »Ne
odpiraj – Javna ponudba – Najem poslovnega prostora – Fitnes« ter z navedbo ponudnika.
Odpiranje ne bo javno.
Nepravočasno prispele in nepopolne vloge se zavržejo.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: o izbiri ponudnika bodo vsi
udeleženci javne ponudbe obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve o
oddaji poslovnega prostora v najem.
9. Občina Sevnica bo po pregledu ponudb izbrala primernega ponudnika, s katerim bo sklenila pismo o nameri oddaje
poslovnega prostora v najem, sama najemna pogodba pa se bo sklenila v notarskem
zapisu.
10. Informacije o podrobnejših pogojih
Razpisna dokumentacija s tlorisom poslovnega prostora ter dodatne informacije
o pogojih in predmetu javne ponudbe se
pridobijo na sedežu Občine Sevnica vsak
delovni dan med uradnimi urami pri Darji Lekše, tel. 07/816-12-14 ali pri Alenki Šintler,
tel. 07/816-12-32.
Imenovana komisija za vodenje postopka javne ponudbe lahko s soglasjem predstojnika Občine Sevnica postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
Občina Sevnica
Št. 47/2006
Ob-8195/06
Občina Šoštanj objavlja na podlagi 16.
člena Statuta občine Šoštanj (Uradni list
občine Šoštanj št. 10/2000), sklepa Sveta
občine Šoštanj z dne 21. 2. 2006 (Uradni
list občine Šoštanj št. 1/2006) in na podlagi
40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s premoženjem države in
občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, tel. 03/89-84-300,
faks 03/89-84-333.
2. Predmet prodaje je zemljišče parc. št.
428/1 k.o. Šoštanj. Zemljišče predstavlja
manjšo gradbeno parcelo površine 443 m2,
primerno za pozidavo individualne stanovanjske hiše.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša
3,455.400 SIT. V ceno ni vključen 20% DDV,
ki ga plača kupec.
4. Kriteriji po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno.
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5. Pogoji razpisa in dokumenti, ki morajo
biti posamezni ponudbi priloženi:
a) ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe iz držav EU. Ponudba mora
vsebovati: ime in priimek oziroma ime pravne osebe in točen naslov, ponujeno ceno
za nepremičnino, plačilne pogoje, dokazilo
o plačilu varščine, pisno izjavo, da ponudnik
sprejema razpisne pogoje,
b) ponujena cena je lahko najmanj enaka ali višja od izhodiščne, plačilni pogoji
pa le za prodajalca ugodnejši od v razpisu
določenih,
c) nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu “videno – kupljeno“,
d) vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca,
e) interesenti morajo vplačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine na podračun EZR Občine Šoštanj št.
01326-0100018560, s pripisom »za javno
zbiranje ponudb – prodaja nepremičnine«
do 10. 4. 2006,
f) izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri in plačati kupnino v roku
8 dni od sklenitve pogodbe, pri čemer je
plačilo celotne kupnine bistvena sestavina
pogodbe,
g) v primeru, da izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v roku, se mu vplačana
varščina ne vrne. Vplačano varščino bo
prodajalec uspelemu ponudniku vračunal v
kupnino, neuspelim ponudnikom pa vrnil v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb brez
obresti.
6. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Šoštanj, Trg
svobode 12, Šoštanj, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnine« najkasneje do dne
10. 4. 2006 do 13. ure.
7. Odpiranje ponudb bo 10. 4. 2006 ob
14.30, v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
8. Prodajalec na podlagi tega javnega
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi.
9. O tem, kdo je najugodnejši ponudnik
in o višini ponujene kupnine bodo obveščeni
vsi ponudniki.
10. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine.
11. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
zgoraj navedenem naslovu vsak delovni dan
med 10. in 12. uro ali na tel. 03/89-84-300,
kontaktna oseba Sonja Novak. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Šoštanj
Ob-8024/06
Citrus d.o.o., Dolenjska cesta 244, 1000
Ljubljana – v stečaju objavlja na podlagi
sklepa stečajnega senata
javno zbiranje ponudb
za prodajo stečajnega dolžnika kot
pravne osebe
1. Predmet zbiranja ponudb
Predmet prodaje je stečajni dolžnik kot
pravna oseba skladno z oceno vrednosti pravne osebe, ki jo je izdelala Silvana
Jagodic marca 2006 po najnižji prodajni
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ceni, izračunani na dan 28. 2. 2006 v višini
2,200.000 SIT.
2. Pogoji za sodelovanje:
1.
– prodaje z zbiranjem ponudb se lahko udeležijo vse domače fizične in pravne osebe skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, razen oseb, ki ne
morejo biti kupci po 153. členu Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki
najkasneje do 3. 4. 2006 plačajo varščino v višini 20% najnižje prodajne cene na
transakcijski račun družbe CITRUS d.o.o.
– v stečaju, št. 04302-0001121207, ki bo
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino
in se ne obrestuje, drugim pa vrnjena brez
obresti v roku 8 dni po izbiri najboljšega
ponudnika;
2.
– kupec postane lastnik pravne osebe
po plačilu celotne kupnine in overitvi pogodbe,
– davek na dodano vrednost in vse stroške, povezane s prodajo premoženja nosi
kupec,
– ponudbo je treba poslati s priporočeno
pošiljko v zaprti ovojnici in z navedbo »Prodaja z zbiranjem ponudb v stečajni zadevi
St 164/2004 » na naslov: Odvetnica Mojca
Breznik, Dvořakova 8, Ljubljana,
– pisne ponudbe morajo vsebovati predmet nakupa, ceno in rok plačila skladno s
pogoji razpisa,
– ponudbi je treba priložiti:
1) potrdilo o državljanstvu RS za fizične
osebe oziroma overjeni izpisek iz sodnega
registra za zakonitega zastopnika pravne
osebe oziroma veljavno pooblastilo zastopnika za zastopanje pravne osebe oziroma
overjeni prevod izpiska iz sodnega registra
ter identifikacijsko ter davčno številko za
tuje pravne osebe,
2) notarsko overjeno izjavo po 153. členu ZPPSL,
3) potrdilo o plačilu varščine,
– upoštevane bodo samo popolne ponudbe, ki prispejo na naslov stečajne upraviteljice do vključno 4. 4. 2006 do 12. ure;
3.
– pri izbiri ima kot ugodnejši ponudnik
prednost kupec, ki ponudi višjo ceno, pri
čemer mora biti ponujena cena najmanj
enaka najnižji prodajni ceni,
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v roku 8 dni po končanem javnem
odpiranju ponudb s pismenim obvestilom,
– izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu po osnutku, ki je na vpogled
pri stečajni upraviteljici v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v 8
dneh po sklenitvi pogodbe,
– če izbrani ponudnik v roku 8 dni od
prejema obvestila o izbiri ne sklene prodajne pogodbe, se mu varščina ne vrne,
– če kupec v pogodbenem roku ne plača kupnine, se šteje pogodba za razdrto,
vplačano varščino pa zadrži prodajalec,
– če ponudnik odstopi od ponudbe, se
mu varščina ne vrne;
4.
– narok za javno odpiranje ponudb bo
5. 4. 2006 na Okrožnem sodišču v Ljubljani, na lokaciji Miklošičeva 7, Ljubljana,
razpravna dvorana II ob 11.30;
5.
– vpogled v cenitev in osnutek pogodbe
je možen po predhodnem dogovoru s ste-
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čajno upraviteljico odvetnico Mojco Breznik
iz Ljubljane, tel. 01/433-71-16.
Citrus d.o.o. – v stečaju
stečajni upravitelj
odvetnica Mojca Breznik
Ob-8200/06
Vesna d.d. – v likvidaciji, Einspielerjeva
ulica 31, 2000 Maribor, objavlja
poziv upnikom
za prijavo terjatev
Družba Vesna d.d. v likvidaciji, Einspielerjeva ulica 31, 2000 Maribor, v skladu s
sklepom skupščine o uvedbi likvidacijskega postopka z dne 7. 1. 2006 in v skladu s
sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru o
vpisu začetka redne likvidacije v sodni register, z dne 17. 1. 2006, poziva vse upnike,
da v roku 60 dni od dneva objave tega poziva, pisno prijavijo svoje terjatve do družbe
Vesna d.d. v likvidaciji.
Žarko Tatalović
Likvidacijski upravitelj

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02048-4/2006/2
Ob-7846/06
Statut Zveze sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (ZSVGS), s sedežem
v Kamniku, Hrib pri Kamniku, se hrani
pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 28. 2. 2006 pod zaporedno št.
172.
Št. 02048-7/2006/2
Ob-8016/06
Statut Slovenskega komunističnega
sindikata (SKS), s sedežem v Ljubljani,
Tržaška cesta 2, se hrani pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 9. 3. 2006 pod zaporedno št. 173.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-2/2006-3
Ob-7847/06
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center z dnem 10. 3. 2006 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Pravila sindikalne skupine Sindikata Glosa« in ga vpiše v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
316 za sindikat z imenom: Sindikat Zavoda
za turizem Ljubljana in sedežem: Gregorčičeva 7, Ljubljana.
Št. 101-4/2006-5
Ob-7848/06
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Vrtca
Trnovo, sprejeta dne 27. 9. 2004, se hranijo
na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava VičRudnik, Trg MDB 7, 1111 Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 188 z dne
17. 2. 2006.
Št. 101-13/2005-7
Ob-7849/06
Pravila Sindikata Centra za socialno
delo Ljubljana Vič-Rudnik, sprejeta dne
19. 3. 2002, se hranijo na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB 7,
1111 Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 189 z dne
21. 2. 2006.
Št. 101-4/2006
Ob-7850/06
Pravila Sindikata KŽI družbe COCACOLA HBC Slovenije, d.o.o., s sedežem
Motnica 9, 1236 Trzin, se hranijo pri Upravni enoti Domžale pod zaporedno številko
101-4/2006. Za identifikacijo se določi matična številka 1514016.
Št. 101-1/2006-3
Ob-8206/06
Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja in
znanosti Prve osnovne šole Slovenj Gradec,
s sedežem v Slovenj Gradcu, Šercerjeva 7,
so bila sprejeta v hrambo pri Oddelku za
družbenoekonomski razvoj Občine Slovenj
Gradec z odločbo št. 024-36/93 z dne 21. 6.
1993 in vpisana v evidenco sindikatov pod
zaporedno št. 38.
Zaradi organizacijskih sprememb se je
spremenil naziv sindikata, ki se odslej glasi:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Prve osnovne šole Slovenj
Gradec.
Sprememba se z dnem izdaje te odločbe vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 1/2006 pri Upravni enoti Slovenj
Gradec.
Št. 101-1/2006-310-3
Ob-8207/06
Upravna enota Ravne na Koroškem z
dnem izdaje te odločbe hrani pravila sindikata z nazivom: Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice
SKEI EUREST d.o.o., s sedežem sindikata na Ravnah na Koroškem, Koroška
cesta 14.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Ravne na Koroškem, pod zaporedno številko 33, z dne
16. 3. 2006.
Št. 101-2/2006-310-3
Ob-8208/06
Upravna enota Ravne na Koroškem z
dnem izdaje te odločbe hrani pravila sindikata z nazivom: Pravila o organiziranju
in delovanju sindikalne podružnice SKEI
ZIP center d.o.o., s sedežem sindikata
na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Ravne na Koroškem, pod zaporedno številko 34, z dne
16. 3. 2006.
Št. 013-1/2006
Ob-8209/06
Sindikat azbestnih bolnikov Slovenije
– SABS Frantschach d.o.o. Anhovo, s
sedežem Vojkova 1, Anhovo, 5210 Deskle, katerega pravila sindikata podjetja so
bila sprejeta v hrambo z odločbo upravnega
organa št. 013-8/2004-u4 dne 12. 5. 2004
in so bila vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 137, se z dnem
14. 3. 2006 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-8152/06
V skladu 64. členom Zakona o medijih objavljamo podatke o lastnikih podjetja
Biteks d.o.o. Kajuhova 6, 1000 Ljubljana,
(izdaja reviji Kemija v šoli in Gospodarjenje
z odpadki), ki imata več kot 5% kapitala oziroma upravljalskih pravic.
Srečko Zakrajšek (direktor družbe), Kajuhova 6, Ljubljana in Irena Markič Zakrajšek,
Kajuhova 6, Ljubljana, imata vsak 44,44%
delež, 11,12% pa je lasten delež družbe Biteks d.o.o., Kajuhova 6, Ljubljana.
Ob-8329/06
Ime medija: Televizija ETV.
Izdajatelj: EVJ Elektroprom d.o.o., Loke
pri Zagorju 22, 1412 Kisovec.
Lastnik: EVJ Elektroprom d.o.o. 10%,
Janez Vidmar, Obrezija 20, 1411 Izlake
90%.
Viri financiranja: oglaševanje.
Direktor: Boštjan Vidmar.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Št. 06-020-000132
Ob-8362/06
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
43/04 in 86/04 – ZVOP-1), ter skladno s 7.
oddelkom 2. poglavja Zakona o medijih (Ur.
l. RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl. US,
16/04 – odl. US in 96/05 – ZRTVS-1) Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za
radiodifuzijo št. 0012-17/2006/3 z dne 13. 3.
2006, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za radijsko radiodifuzno postajo
na oddajni točki:
Ljubljana 3 87,6 MHz (za pokrivanje ožjega območja mesta Ljubljana z izjemo območja med Podutikom, Kosezami in Šentvidom pri Ljubljani).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05).
2. Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
3. Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.

4. Ponudniku ne sme biti v zadnjih petih
letih od objave javnega razpisa razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po
uradni dolžnosti zaradi razlogov iz 1., 3. in
4. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
43/04 in 86/04 – ZVOP-1).
5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– predvajanje programskih vsebin s tematiko iz področja Evropske unije, namenjenih mladim, kot temeljno vsebinsko izhodišče za delovanje medija,
– vsaj 12-krat dnevno predvajanje dnevnoinformativnih oddaj (novice, poročila, preglede dogodkov in dogajanj), v katerih se
obvešča o aktualnem dogajanju v Evropski
uniji in njenih institucijah,
– vsaj 5-krat tedensko predvajanje oddaj,
ki spodbujajo izmenjavo mnenj poslušalcev
o aktualni evropski problematiki (kontaktne
oddaje z razpravami, komentarji ali izjavami,
intervjuje, omizja, problemske reportaže, komentarje, izjave),
– vsaj 5-krat tedensko predvajanje oddaj, namenjenih mladim s področja umetnosti, kulture, jezikoslovja, znanosti, religij, tehnike, športa in drugih področij vsakdanjega
življenja mladih v Evropski uniji,
– vsaj 3-krat tedensko predvajanje oddaj, namenjenih spodbujanju mobilnosti na
področju izobraževanja, znanstveno-raziskovalnih dejavnosti in zaposlovanja v okviru Evropske unije.
6. Lastna produkcija radijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 30
odstotkov tedenskega oddajnega časa.
7. Ponudnik mora predložiti formalno
popolno in vsebinsko pravilno ponudbo, v
skladu z razpisno dokumentacijo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe (ocenjevanje)
3.1. Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večji minimalni obseg programskih vsebin
lastne produkcije v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni z večjim številom točk
(0-2 točki).
3.2. Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 1 točko, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk
(0-1 točka).
3.3. Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na žanrsko
in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu, pri čemer se
bo glede na pogoj, ki ga mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin, merila
zastopanost določenih žanrov programskih
vsebin s tematiko, ki izhaja iz Evropske unije
in pridruženih članic ali je na kak drug način
povezana z življenjem in delom prebivalcev
te skupnosti. Ponudnik bo lahko pri tem merilu prejel od 0 do 7 točk (0-7 točk).
3.4. Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na prispevek njegovega programa k radiodifuziji na razpisanem
območju. Največje število točk bo dobil tisti
ponudnik, čigar prispevek bo, glede na ugo-
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tovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem
območju, največji (0-5 točk).
3.5. Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo ponujeni program v soseščini razpisanega območja, in novi programi imajo prednost pred
tistimi, ki že oddajajo ponujeni program na
oddaljenem območju. Za oddaljeno se šteje
takšno območje, ki z razpisanim ne more
tvoriti homogenega radijskega omrežja in
bi v primeru izdaje takšne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ustvarili nepovezane
otoke istega programa. Za tvorjenje homogenega radijskega omrežja se šteje, če se
razpisano območje nahaja manj kot 20 km
od obstoječega območja. Za obstoječa območja pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc
za posamezen program (0-3 točke).
3.6. Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega deloma v Mestno občino Ljubljana, deloma v Občino Brezovica, deloma
v občino Ig in deloma v Občino Škofljica. Za
vsako pozitivno mnenje pristojnega organa
navedenih občin o utemeljenosti pokrivanja
območja s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik 1 točko (0-4 točke).
3.7. Zagotovilo, da lokalna skupnost
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega deloma v Mestno občino Ljubljana, deloma v Občino Brezovica, deloma
v Občino Ig in deloma v Občino Škofljica.
Ponudnik s sedežem v eni izmed navedenih
občin lahko priloži zagotovilo, da občina, v
kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero
hkrati sega območje pokrivanja razpisane
oddajne točke, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program (0-1 točka).
3.8. Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se bo ocenjevalo na podlagi podatkov iz priložene informacije o boniteti poslovanja, pripravljene
s strani banke oziroma hranilnice, in informacije o plačilni sposobnosti za vse odprte
transakcijske račune pri vseh bankah oziroma hranilnicah v Republiki Sloveniji (0-2
točki).
3.9. Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenilo tehnično
in kadrovsko usposobljenost. Pri podmerilu
kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo
od 0 do 3 točke glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa.
Pri tem se bo upoštevalo število zaposlenih,
ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Pri
podmerilu tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku
dodelilo od 0 do 2 točki, glede na vrednost
opreme za produkcijo programa. Skupaj je
mogoče pri tem merilu doseči največ 5 točk
(0-5 točk).
3.10. Število potencialnih uporabnikovposlušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev), in ponudniki novih
programov imajo prednost pred drugimi po-
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nudniki. Merilo je razmerje med potencialnimi uporabniki znotraj razpisanega območja
in uporabniki znotraj obstoječega območja
pokrivanja. Za obstoječa območja pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so
določena v obstoječih veljavnih odločbah o
dodelitvi radijskih frekvenc za posamezen
program (0-4 točke).
3.11. Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
radijske dejavnosti (0-1 točka).
3.12. Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni s sorazmerno večjim
številom točk (0-5 točk).
3.13. Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu za
razpisano oddajno točko se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa
posebnega pomena iz 77., 79., 80. in 81. člena ZMed. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil fotokopijo odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena, bo prejel 1 točko, ponudnik, ki ponudbi fotokopije odločbe o dodelitvi
statusa programa posebnega pomena ne bo
priložil, bo prejel 0 točk (0-1 točka).
3.14. Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s
sedežem na območju, kateremu je program
namenjen (0-1 točka).
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin
in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki
predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela
ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog izbire.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 24. 4. 2006
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do
navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve,
nadomestitve ali umika po izteku roka za
predložitev. Če bo ponudba poslana po pošti prispela po izteku roka, jo bo Agencija
poslala nazaj ponudniku.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov Agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču Agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku
in v treh kopijah. Natančna navodila za
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pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura)
Javno odpiranje ponudb za dodelitev
prostega radiodifuznega kanala za radijsko
radiodifuzno postajo bo potekalo v sejni sobi
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, dne 26. 4. 2006 ob 13. uri.
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Šteje se, da javni razpis na razpisani
oddajni točki uspe, če bo nanj pravočasno
prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo
ustrezala vsem razpisnim pogojem.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
Agencije http://www.apek.si. Ponudnik lahko
dvigne razpisno dokumentacijo v pisni oziroma elektronski obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Martina Jug, tel.
01/583-63-85, elektronski naslov: martina.jug@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 06-020-000133
Ob-8363/06
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1), ter skladno
s 7. oddelkom 2. poglavja Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03
– odl. US, 16/04 – odl. US in 96/05 – ZRTVS-1) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem
Sveta za radiodifuzijo št. 0012-19/2006/3 z
dne 13. 3. 2006, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za televizijsko radiodifuzno
postajo na oddajni točki:
Tinjan K52 (za pokrivanje območja med
Dekani in Bertoki).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po
nudnik:
1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu
registrirana za opravljanje televizijske dejavnosti, z izjemo Radiotelevizije Slovenija,
javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno
z drugim odstavkom 13. člena Zakona o
Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št.
96/05).
2. Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
3. Ponudnik, ki že izvaja radijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi

radijskih frekvenc za opravljanje televizijske
dejavnosti.
4. Ponudniku ne sme biti v zadnjih petih
letih od objave javnega razpisa razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po
uradni dolžnosti zaradi razlogov iz 1., 3. in 4.
točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1).
5. Lastna produkcija televizijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 20
odstotkov tedenskega oddajnega časa.
6. Ponudnik mora predložiti formalno
popolno in vsebinsko pravilno ponudbo, v
skladu z razpisno dokumentacijo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe (ocenjevanje)
3.1. Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večji minimalni obseg programskih vsebin
lastne produkcije v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni z večjim številom točk
(0-2 točki).
3.2. Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 1 točko, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk
(0-1 točka).
3.3. Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin
v predvajanem programu. Največje število
točk bo prejel ponudnik za program, ki bo
predvajal programske vsebine za čim širši
krog gledalcev (0-2 točki).
3.4. Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na prispevek njegovega programa k radiodifuziji na razpisanem
območju. Največje število točk bo dobil tisti
ponudnik, čigar prispevek bo, glede na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem
območju, največji (0-5 točk).
3.5. Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki deloma že pokrivajo razpisano območje imajo prednost pred
tistimi, ki s svojim programom razpisanega
območja še ne pokrivajo. Pokrivanje se bo
ugotavljalo na podlagi obstoječih odločb o
dodelitvi radijskih frekvenc (0-5 točk).
3.6. Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke leži na območju Mestne občine Koper. Za pozitivno mnenje pristojnega organa
Mestne občine Koper o utemeljenosti pokrivanja območja s ponujenim programom, ki
ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi
ponudnik 1 točko (0-1 točka).
3.7. Zagotovilo, da lokalna skupnost
podpira lokalni oziroma regionalni televizijski program
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke se razteza na območju Mestne občine Koper. Ponudnik, s sedežem v navedeni
občini, lahko priloži zagotovilo, da Mestna
občina Koper podpira lokalni oziroma regionalni televizijski program (0-1 točka).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3.8. Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se bo
ocenjevalo na podlagi podatkov iz priložene informacije o boniteti poslovanja, pripravljene s strani banke oziroma hranilnice, in
informacije o plačilni sposobnosti za vse
odprte transakcijske račune pri vseh bankah oziroma hranilnicah v Republiki Sloveniji (0-2 točki).
3.9. Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenila tehnična
in kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
televizijskega programa se bo ponudniku
dodelilo od 0 do 2 točki glede na število
zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem se bo upoštevalo število
zaposlenih, ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen
ali nedoločen čas. Pri podmerilu tehnična
usposobljenost za oddajanje televizijskega
programa se bo ponudniku dodelilo od 0
do 1 točke glede na vrednost opreme za
produkcijo programa (0-3 točke).
3.10. Število potencialnih uporabnikovgledalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (gledalcev) imajo prednost
pred drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med potencialnimi uporabniki znotraj
razpisanega območja in uporabniki znotraj obstoječega območja pokrivanja. Za
obstoječa območja pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v
obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi
radijskih frekvenc za posamezen program
(0-3 točke).
3.11. Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na
podlagi števila let delovanja ponudnika na
področju televizijske dejavnosti (0-5 točk).
3.12. Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na
trajanje (obseg) programa v tedenskem
oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje
trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času, bodo ocenjeni s sorazmerno
večjim številom točk (0-5 točk).
3.13. Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu
za razpisano oddajno točko se prednostno
upoštevajo televizijski programi s statusom
programa posebnega pomena iz 77., 79.,
80. in 81. člena ZMed. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil fotokopijo odločbe o dodelitvi
statusa programa posebnega pomena, bo
prejel 1 točko, ponudnik, ki ponudbi fotokopije odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena ne bo priložil, bo prejel
0 točk (0-1 točka).
3.14. Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše razpisano območje (ene ali več lokalnih
skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem na območju, kateremu je
program namenjen (0-1 točka).
Postopek ocenjevanja

Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk,
ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 24. 4.
2006 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija
ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po
izteku roka za predložitev. Če bo ponudba
poslana po pošti prispela po izteku roka, jo
bo Agencija poslala nazaj ponudniku.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov Agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču Agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku
in v treh kopijah. Natančna navodila za
pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura)
Javno odpiranje ponudb za dodelitev
prostega radiodifuznega kanala za televizijsko radiodifuzno postajo bo potekalo v
sejni sobi Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, dne 26. 4. 2006 ob 10.
uri.
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Šteje se, da javni razpis na razpisani
oddajni točki uspe, če bo nanj pravočasno
prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo
ustrezala vsem razpisnim pogojem.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
Agencije http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
oziroma elektronski obliki tudi osebno v
vložišču Agencije, v času uradnih ur, ki so
vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Martina Jug, tel.
01/583-63-85, elektronski naslov: martina.jug@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8
mesecev od preteka roka za predložitev
ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave
gospodarskih družb
Ob-8153/06
Na podlagi 381. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa edinega družbenika družbe Siteco, proizvodnja svetilk in
inženiring razsvetljave, d.o.o. z dne 21. 9.
2005, objavljamo v postopku redne likvidacije nad družbo Siteco, proizvodnja svetilk
in inženiring razsvetljave, d.o.o. – v likvidaciji, Tržaška cesta 23, 2000 Maribor
poziv upnikom
dne 13. 2. 2006 je Okrožno sodišče
v Mariboru v sodnem registru pri vložku
1/07971/00, matična številka 5744342, vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo
Siteco, proizvodnja svetilk in inženiring razsvetljave, d.o.o., Tržaška cesta 23, 2000
Maribor.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva v Uradnem listu RS prijavijo svoje terjatve likvidatorkama Marinki
Vohl ali Dragi-Olgi Rojko, na naslov Tržaška cesta 23, 2000 Maribor.
Terjatve naj se prijavijo pisno z do
kumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
Likvidatorki
Marinka Vohl in Draga-Olga Rojko
Ob-8469/06
Skladno z določbo 533.f člena Zakona o
gospodarskih družbah poslovodstvo družbe ŠS storitveno podjetje d.o.o., Slovenska
cesta 40, 1000 Ljubljana, vpisane v sodni
register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod
vložno številko 061/12622300, objavlja naslednje
obvestilo
1. Dne 20. 3. 2006 je družba ŠS storitveno podjetje d.o.o. sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani predložila
oddelitveni načrt.
2. Družbeniki družbe ŠS storitveno podjetje d.o.o. bodo skupaj z vabilom na zasedanje skupščine družbe, ki bo odločala o
oddelitvi, prejeli tudi oddelitveni načrt, letna poročila družbe ŠS storitveno podjetje
za zadnja tri poslovna leta ter revizorjevo
poročilo o opravljeni ustanovitveni reviziji
družbe, ki bo ustanovljena z oddelitvijo od
družbe ŠS storitveno podjetje d.o.o. Na začetku obravnave na skupščini bo poslovodstvo ustno razložilo vsebino oddelitvenega
načrta ter družbenike obvestilo o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od sestave oddelitvenega načrta
do zasedanja skupščine. Za pomembno se
šteje zlasti tista sprememba, zaradi katere
bi bilo primerno drugačno menjalno razmerje oziroma drugačna dodelitev deležev
v novi družbi.
3. Družba bo vsakemu upniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis oddelitvenega
načrta.
ŠS storitveno podjetje d.o.o.
poslovodstvo
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 013/08-03
Ob-7832/06
Skupščina družbe APIS-VITA družba za
proizvodnjo d.o.o., s skrajšano firmo APISVITA d.o.o., s sedežem Industrijska ulica 8,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, sprejme
naslednji sklep:
Osnovni kapital družbe APIS-VITA d.o.o.
se iz dosedanjih 56,000.000 SIT zmanjša
za 47,958.799 SIT, s tem, da se vsakemu
družbeniku v roku 30 dni po vpisu sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe v sodni register, izplača iz sredstev družbe znesek po 6,851.257 SIT.
APIS-VITA d.o.o.
Ob-8484/06
Skupščina družbe Globtrade Ljubljana
d.o.o., je sprejela sklep o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe Globtrade
Ljubljana d.o.o., zaradi izbrisa družbenikov,
in sicer tako, da se nominalni osnovni kapital
družbe zniža še za znesek 7,040.000 SIT.
Upnike se poziva, da se zglasijo pri družbi
in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Globtrade Ljubljana d.o.o.
Poslovodja

Sklici skupščin
Ob-7833/06
Na podlagi poglavja 7 Statuta družbe
Hypos – Muta, podjetje za hidravliko, d.d.,
Koroška c. 57, Muta, uprava in nadzorni svet
sklicujeta
11. skupščino
delniške družbe Hypos – Muta, podjetje
za hidravliko in pnevmatiko, d.d.,
Koroška c. 57, 2366 Muta,
dne 25. 4. 2006 s pričetkom ob 13. uri v
prostorih družbe Hypos – Muta, d.d., Koroška
c. 57, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugotovitev navzočnosti, ter sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delovna telesa v predlaganem sestavu, ugotovi
sklepčnost in sprejme predlagani dnevni red.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Odločanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2005.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep, da ostane bilančni
dobiček za leto 2005 v višini 86,861.774,71
SIT nerazporejen.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2005.
4. Informacija in obravnava poslovanja v
letu 2006.
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Predlog sklepa: sprejme se informacija o
poslovanju družbe v letu 2006.
5. Vprašanja in pobude.
Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti
zasedanja skupščine, so dolžni svojo udeležbo na skupščini sporočiti družbi tako, da najkasneje deset dni pred sejo skupščine shranijo delnice ali ustrezna potrdila o lastništvu
delnic na sedežu družbe, oziroma najkasneje
tri delovne dni pred zasedanjem skupščine v
pisni obliki potrdijo svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi 3 dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Udeležence pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom njenega
zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo glasovnice in gradivo.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled 20 dni pred zasedanjem skupščine,
vsak delovni dan od 9. do 14. ure v tajništvu
na sedežu družbe, Koroška c. 57.
Delničarje pozivamo, da svoje morebitne
nasprotne predloge pisno posredujejo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna nastopi 30-minutni odmor, po katerem se prične ponovno zasedanje skupščine
v istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na število zastopanega kapitala.
Hypos – Muta
uprava in nadzorni svet
Št. 10/06
Ob-8369/06
Na podlagi določil 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah in v skladu z določilom
točke 5.C Statuta družbe Cvetje Čatež d.d.,
Topliška 34, Čatež ob Savi, uprava družbe
sklicuje
14. zasedanje skupščine
delničarjev Cvetje Čatež d.d.,
ki bo dne 24. 4. 2006 na sedežu družbe
na Čatežu ob Savi, Topliška 34, s pričetkom
ob 17. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev
dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– Branko Ogorevc za predsednika skupščine,
– Irena Omejec in Marjana Bratanič za
preštevalki glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Dokler iz Brežic, ki je prisoten na
zasedanju skupščine.
Potrdi se objavljeni dnevni red skupščine.
3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2005 in Poročilom nadzornega
sveta po 274. členu ZGD.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim Letnim
poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2005 in Poročilom nadzornega
sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih
družbah.
Letni poročili, revizijsko poročilo in poročilo nadzornega sveta so delničarjem dostopni
na sedežu družbe.

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe in
s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005.
5. Seznanitev skupščine s Poročilom o
poslovanju v obdobju od 1. 1. 2006 do 12. 2.
2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
Poročilom o poslovanju družbe v obdobju od
1. 1. 2006 do 12. 2. 2006.
6. Odločitev o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgub iz preteklih let in hkratnem pogojnem
povečanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: delno se pokrijejo izgube
iz preteklih let z zmanjšanjem osnovnega
kapitala in hkrati se izvede pogojno povečanje osnovnega kapitala s konverzijo terjatev upnikov v delnice družbe po predlogu
uprave.
7. Sprememba in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa:
Spremenijo se naslednje točke statuta:
– v točki 5 B, a) se besedilo spremeni
in tako na novo glasi: »Nadzorni svet ima
3 člane.«;
– v točki 5 B, b) se besedilo »dva« nadomesti z besedilom »enega«.
8. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: odpokličejo se dosedanji
člani nadzornega sveta in se imenujejo novi
člani nadzornega sveta s strani kapitala po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
9. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: v skladu z 286. členom
ZGD se na predlog nadzornega sveta za
revizorja za poslovno leto 2006 imenuje revizijsko družbo UHY Constantia d.o.o. Ljubljana.
Delničarji – lastniki prednostnih delnic o
vseh predlogih glasujejo ločeno, na posebnem zasedanju, ki poteka istočasno.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan med 13. in 14. uro.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo
v pisni obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
Cvetje Čatež d.d.
uprava
Ob-8634/06
V skladu z 41. členom Statuta delniške
družbe Mineral, družba za pridobivanje, pridelavo in montažo naravnega kamna, d.d.
uprava družbe sklicuje
15. sejo skupščine
Mineral d.d., Ljubljana,
Letališka cesta 5,
ki bo v torek, 25. aprila 2006 ob 15. uri v
Ljubljani, Dunajska c. 159, v prvem nadstropju zgradbe v sejni sobi št. 303 z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Franc
Kosi,
– preštevalki glasov: Stanka Japundža in
Irena Žolger.
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Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se poveča z novimi stvarnimi vložki, ki se vplačajo s prenosom terjatve upnika do družbe Mineral d.d. v
prisilni poravnavi St 280/2005, od dosedanjega zneska 289,317.000 SIT za 12,560.000
SIT na skupno 301,877.000 SIT.
2. Za povečani osnovni kapital iz 1. točke tega sklepa se izda 12.560 novih delnic
z nominalno vrednostjo delnice 1.000 SIT
vsaka. Skupna nominalna vrednost izdaje je
12,560.000 SIT. Emisijska cena novih delnic
se določi v višini 1.835 SIT za delnico.
3. Delnice iz 2. točke tega sklepa so navadne imenske prosto prenosljive delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe
in tvorijo z že izdanimi delnicami izdajatelja Mineral d.d. isti razred.
4. Prednostna pravica dotedanjih delničarjev do vpisa novih delnic iz 2. točke tega sklepa se izključi. Delnice nove izdaje ne bodo
predmet javne ponudbe. Delnice iz 2. točke
tega sklepa vpiše upnik IAK, Industrija apna
Kresnice, d.o.o., Kresnice 14, 1281 Kresnice,
ki za 12.560 delnic iz 2. točke tega sklepa v
skupni nominalni višini 12,560.000 SIT vloži
naslednji stvarni vložek: terjatev do družbe iz
naslova Posojilne pogodbe z dne 1. 3. 2006
v višini 23,048.520,55 SIT, kot znaša terjatev
na dan 15. 3. 2006, in s tem pridobi določen
delež v kapitalu družbe Mineral d.d.
5. Nove delnice iz 2. točke tega sklepa
se vpisujejo z vpisnim potrdilom. Delnice se
bodo vpisovale pri borzno posredniški družbi Poteza, borzno posredniška družba, d.d.,
Železna cesta 18, Ljubljana. Delnice morajo
biti vpisane in stvarni vložek družbi izročen
najkasneje do 26. 3. 2006.
6. Ta sklep je sprejet pod odložnim pogojem, da bo predlagana prisilna poravnava St
280/2005 pravnomočno potrjena.
7. Če je prisilna poravnava St 280/2005
pravnomočno potrjena, se štejejo nove delnice za vplačane in osnovni kapital za spremenjen z dnem pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave.
8. Novo izdane delnice so prvič upravičene do izplačila dividend iz dobička, ki ga
družba ustvari v poslovnem letu 2006. Dividende na nove delnice se izplačujejo pod pogoji in na način, določen s statutom družbe,
tem sklepom in sklepom skupščine o delitvi
bilančnega dobička.
9. Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi. Nalog za vpis bo družba izdala
v 15 dneh po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.
10. Delnice bodo izročene vpisniku z vpisom na njegov registrski račun nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD.
11. Prvi odstavek 3. člena Statuta Mineral
d.d. se spremeni tako, da se glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 301,877.000
SIT in je razdeljen na 301.877 navadnih
imenskih prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsaka.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem
naslednjega sklepa:
Sklep 13. skupščine družbe Mineral d.d.
ki je bila dne 28. 9. 2005 ob 13. uri v Ljubljani,
Dunajska c. 159, sprejet pod zaporedno številko 4. o imenovanju revizorja za poslovno
leto 2005 se spremeni tako, da se po novem glasi: Za pooblaščeno revizijsko družbo
za poslovno leto 2005 se imenuje Revizija
Plus d.o.o., Bežigrad 1, 1000 Ljubljana.
4. Načrt finančne reorganizacije.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina
sprejeme besedilo Načrta finančne reorganizacije dolžnika Mineral d.d. v prisilni poravnavi St 280/2005 z dne 15. 3. 2006, ki ga je
pripravila uprava družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za poslovno leto 2006 imenuje Constantia
Plus d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu družbe na sedežu
uprave družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Mineral d.d., Ljubljana
direktor
Drago Rabzelj, univ. dipl. ek.
Ob-8653/06
Na podlagi 442. člena ZGD in 8. člena
družbene pogodbe Javnega podjetja Uradni
list Republike Slovenije d.o.o., Ljubljana, Slovenska 9, sklicujem
13. sejo skupščine
Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.,
ki bo 24. 4. 2006 ob 11. uri v sejni sobi
podjetja v Ljubljani, Slovenska cesta 9/I.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovljena je sklepčnost skupščine. Izvoli se predlagana predsednica skupščine,
zapisnikarica in dve preštevalki glasov. Vabljena notarka je prisotna.
a) Za predsednico skupščine se izvoli Tatjana Jeraj.
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b) Za zapisnikarico se izvoli Andreja Peklenk.
c) Izvolita se dve preštevalki glasov: Jelka
Kotar in Irena Lavrič.
d) Ugotovi se prisotnost notarke Nevenke Tory.
e) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Imenovanje direktorja Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
Predlog sklepa: direktorja javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o. za
štiriletno obdobje imenuje skupščina izmed
kandidatov, ki jih predlaga nadzorni svet.
Obrazložitev: gradivo je predloženo.
3. Seznanitev z odstopno izjavo članice
Nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni
list Republike Slovenije d.o.o.
Ugotovitveni sklep: skupščina Javnega
podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
ugotavlja, da je članica Nadzornega sveta
Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o. Jožica Velišček dne 25. januarja
2006 podala pisno izjavo, da odstopa z mesta članice Nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
zato ji z današnjim dnem funkcija preneha.
Obrazložitev: Jožica Velišček je 25. januarja 2006 podala pisno izjavo, da odstopa
z mesta članice Nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije
d.o.o. Funkcija ji preneha z dnem, ko se z
odstopom seznani organ, ki jo je na funkcijo
imenoval.
Odstopna izjava je priložena.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi pisne izjave Jožice Velišček članice nadzornega sveta, v nadzorni svet do izteka mandata
celotnega nadzornega sveta, imenuje člana,
ki je bil imenovan na predlog Vlade Republike Slovenije.
Obrazložitev: po 17. členu Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. (Ur. l.
RS, št. 112/05 – UPB1) šteje nadzorni svet
pet članov. Skupščina imenuje s tričetrtinsko
večino glasov vseh družbenikov tri člane,
pri čemer morata biti dva člana imenovana
na predlog Vlade Republike Slovenije. Dva
člana nadzornega sveta imenujejo delavci
javnega podjetja. Člani nadzornega sveta so
imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Zadnje imenovanje članov
nadzornega sveta je bilo izvedeno na 12. seji
skupščine družbe, dne 23. 12. 2006.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo družbeniki,
njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki
so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v knjigo
družbenikov.
Udeleženci morajo udeležbo na skupščini najaviti osebno ali s priporočeno poštno
pošiljko do 18. 4. 2006, v tajništvu družbe
v Ljubljani, Slovenska 9. Udeleženci morajo prijaviti svojo udeležbo na seji skupščine
vsaj pol ure pred začetkom seje, ko bodo s
podpisom na seznamu prisotnih družbenikov
potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Družbeniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pisnim
pooblastilom, zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z obrazložitvijo
morajo delničarji sporočiti direktorici v sed-
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mih dneh po objavi sklica skupščine, da bo
z njimi lahko pravočasno seznanila druge
družbenike.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala s prisotnostjo vsaj 5% osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled družbenikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 9, vsak
delavnik od 11. do 13. ure.
za Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije d.o.o.
Erika Trojer

Zavarovanja
SV 431/2006
Ob-8637/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 431/2006 z dne
21. 3. 2006, je bila nepremičnina, garsonjera z oznako S0.3 v pritličju v skupni izmeri
42,75 m2, v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Maistrova ulica 24, ležeči na parceli
številka 999, katastrska občina Maribor-grad,
katere lastnica je dolžnica in zastaviteljica
Nataša Štukovnik, EMŠO 2909976505404,
stanujoča Maribor, Koroška cesta 79, do celote, zastavljena v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, 2000
Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pripadki.
SV 174/06
Ob-8638/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Grasselli Milana iz
Šentjurja pri Celju, opr. št. SV 174/06 z dne
20. 3. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje
št. 7, v skupni izmeri 44,85 m2, z identifikacijsko št. 1138-00906-7, v prvem nadstropju, v
stanovanjski stavbi na naslovu Ulica Dušana
Kvedra 38, Šentjur, na parceli št. 487 k.o.
Šentjur pri Celju in stanovanju pripadajoči sorazmerni del objektov, naprav in funkcionalnega zemljišča, v lasti zastavitelja Leber Martina, Okrog 24, Ponikva, na podlagi pogodbe
o prodaji nepremičnine z dne 10. 1. 2006,
sklenjene med BE-MOBIL, Vojkova 4, Celje,
kot prodajalcem in Leber Martinom, Okrog 24,
Ponikva, kot kupcem in pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne
7. 3. 2006, sklenjene med Občino Šentjur in
Leber Martinom, Okrog 24, Ponikva, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d. Celje,
Vodnikova 2, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 33.210 EUR, s pripadki.
SV 418/06
Ob-8639/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 418/06 z dne 20. 3. 2006, je poslovni prostor, gostinski lokal v izmeri 102,75 m², ki
se nahaja v pritličju kraka A poslovnega objekta OOZ, s pripadajočim delom kleti v kraku A,
v izmeri 12,90 m2, v poslovni stavbi na naslovu
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, stoječi na
parc. št. 228/5, 228/7, 227/11 in 1097/3, vse
k.o. Primskovo, last zastaviteljice Mirjane Grašič-Šircelj, Cesta talcev 7, Kranj, na temelju
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 3. 2004, aneksa k tej pogodbi z dne 26. 7. 2004 ter aneksa
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k tej pogodbi z dne 17. 11. 2004, vse sklenjeno s prodajalcem Območno obrtno zbornico
Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221,
za zavarovanje njene denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT, z nominalno fiksno obrestno
mero v višini 5,3% letno, z zapadlostjo glavnice terjatve dne 31. 3. 2009, z morebitnimi
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi
iz te kreditne pogodbe.
SV 197/06
Ob-8640/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 197/06 z dne 16. 3.
2006, je bilo dvosobno stanovanje tipa B št.
6 v izmeri 51,45 m2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na naslovu Bled,
Alpska cesta 7 in pripadajočim kletnim prostorom, s solastninskim deležem na skupnih
delih večstanovanjske stavbe, ki stoji na parc.
št. 309/17 k.o. Želeče, last Lidije Bertoncelj,
kot zastaviteljica, stan. Župančičeva ulica 2,
Ljubljana, na podlagi pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 23. 2. 2006,
sklenjene s Gorenjc, splošnim gradbenim
podjetjem, d.o.o., Radovljica, kot investitorjem in prodajalcem, Alpdom, Inženiring, d.d.,
Radovljica, kot zemljiškoknjižnim lastnikom,
Golubić Miroslavom, kot kupcem in prodajalcem in Bertoncelj Ivano, kot kupovalko in
darovalko, zastavljeno v korist upnice Factor
banke, d.d., Tivolska 48, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.300 EUR
v tolarski protivrednost po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan nakazila s pripadki.
SV 166/06
Ob-8641/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 166/06 z dne 16. 3. 2006, je
bilo stanovanje št. 1, v pritličju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Delavska ulica 8, stoječe na parc. št. 1232 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 55,86 m2, last zastaviteljev Mehmedalije Vučkić in Fatime Vučkić, vsakega do
1/3, na podlagi pogodbe št. ISP 853/93-O o
prodaji stanovanja z dne 15. 9. 1993 in aneksa A 853/93-G k pogodbi št. ISP 853/93-O
o prodaji stanovanja, ki datira z dnem 15. 4.
2005, zastavljeno v korist upnice Posojilnice
– Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef
Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000 EUR s pripadki.
SV 167/06
Ob-8642/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 167/06 z dne 16. 3. 2006, je
bilo stanovanje št. 12, v drugem nadstropju
večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta
Toneta Tomšiča 70 B, stoječe na parc. št.
1321/7 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 32,41
m2, last zastaviteljev Esmirja Delića in Merime Delić, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 2. 2006, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Zila,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 24.000 EUR s pripadki.
SV 171/06
Ob-8643/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 171/06 z dne 17. 3. 2006, je

bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta železarjev 26, stoječe na parc. št.
1368 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 71,75 m2,
last zastavitelja Elvisa Vukalića, na podlagi
notarskega zapisa, sporazuma o priznanju
deleža na skupnem premoženju in izročilne pogodbe, opr. št. SV 132/06 z dne 6. 3.
2006, 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 40.000 EUR s pripadki.
SV 210/06
Ob-8644/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 210/06 z dne 15. 3.
2006, je nepremičnina, stanovanje št. 12, v
izmeri 51,48 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Dalmatinska ulica 43, stoječe na parc. št. 2616, k.o.
Tabor, ki je do celote last Marka Črešnerja, stan. Dalmatinska ulica 43, Maribor, na
podlagi prodajne pogodbe št. 4735/93 z dne
22. 11. 1993 in aneksa k citirani prodajni pogodbi z dne 14. 6. 2001, zastavljena v korist
upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga
z omejenim jamstvom, Republika Avstrija,
1870572, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnika Marka Črešnerja, stan. Dalmatinska
ulica 43, Maribor, v višini 28.000 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 250/06
Ob-8645/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 250/06, DK 15/06 z dne 15. 3.
2006, je bilo dvosobno stanovanje z oznako 2
D (št. 20), v skupni izmeri 63,80 m2, v tretjem
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Zavrti 36, 1234 Mengeš, ki leži na parc. št.
130/4, vpisani pri vl. št. 2480 k.o. Mengeš, last
zastaviteljev Igorja Zrinskega, do idealnega
deleža 4/5 ter Ivana Zrinskega, do idealnega deleža 1/5, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
matična št. 5860571, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 13.900 EUR s pp.
SV 267/06
Ob-8646/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 267/06, DK 17/06 z dne 20. 3.
2006, je bilo stanovanje št. 13, v 2. nadstropju stavbe v Domžalah, Ljubljanska cesta 80,
označeno z identifikacijsko št. 1959 4995 013,
v izmeri 51,78 m2, last zastavitelja Šmigoc Simona, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična
št. 5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini glavnice 11,000.000 SIT s pp.
SV 220/06
Ob-8647/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-220/06 z dne 20. 3. 2006, je
bilo dvosobno stanovanje št. 3, s pripadajočo
kletjo v izmeri 68,08 m2, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe v Velenju, Prešernova
cesta 22e, ki stoji na parceli št. 2692/1, vpisani v vl. št. 327 k.o. Velenje, last Perić Aleša, roj. 27. 10. 1974, Kardeljev trg 11, 3320
Velenje in Perić Tadeje, roj. 31. 5. 1976, Konovska cesta 43, 3320 Velenje, za vsakega
do ene polovice, zastavljeno v korist upnice
Volksbank – Ljudska banka d.d., Dunajska
128a, 1000 Ljubljana, matična št. 5496527,
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za zavarovanje denarne terjatve v znesku
72.080 EUR s pripadki.
SV 742/2006
Ob-8648/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane,
opr. št. SV-742/2006 z dne 20. 3. 2006, je bilo
stanovanje v izmeri 56,42 m2, v I. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Grablovičeva
36, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 77/17, vl. št.
382, k.o. Šentpeter, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe,
v lasti zastavitelja Tomaža Mencina, Ljubljana,
Grablovičeva ul. 36, EMŠO 2306964500265,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 466-2698/91 z dne 13. 1. 1992,
sklenjene s prodajalko Občino Ljubljana Center, zastavljeno v korist banke BKS Bank AG,
St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija,
enolična identifikacijska številka 1901095, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 250.000
EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem
podjetniškem tečaju Abanke Vipa d.d. Ljubljana ali druge dogovorjene poslovne banke na
dan plačila, s pripadki.
SV 745/2006
Ob-8649/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-745/2006 z dne 21. 3. 2006, je
bil lokal št. 3 – kava bar v PGH Kozolec, v izmeri 59,34 m2, v pritličju paviljona 1, na parc.
št. 2430 k.o. Ajdovščina, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih
zgradbe, v lasti zastavitelja Rastoder, družba
za gostinstvo in trgovino, d.o.o., 1000 Ljubljana, Dvorakova ulica 3, matična št. 5664071,
na podlagi pogodbe številka 02-779 z dne
21. 9. 1998, sklenjene s prodajalko Mestno
občino Ljubljana, Mestni trg 1, zastavljen
v korist banke Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
1000 Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična
št. 1319175, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 1,500.000 EUR, s pripadki.
SV 206/06
Ob-8650/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 206/06 z dne 17. 3. 2005, so
bile nepremičnine, trisobno stanovanje št. 13,
v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe v
Postojni, Kidričevo naselje 23, v izmeri 69,63
m2, stoječe na parc. št. 3342, k.o. Postojna in
stanovanje v izmeri 43 m2, ki se nahaja v drugi
etaži, stanovanjske stavbe v Izoli, Alietova 12,
stoječe na parc. št. 821, k.o. Izola, vse last
dolžnika Eurocomp, posredovanje, trgovina in
storitve d.o.o., na podlagi treh pogodb o prodaji nepremičnine z dne 13. 10. 2004 in z dne
15. 10. 2004, zastavljene v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221, za zavarovanje denarne
terjatve banke upnice do dolžnika Eurocomp
d.o.o., na podlagi pogodbe o kratkoročnem
kreditu št. 44/06-163643 z dne 17. 3. 2006, v
znesku 142.022 EUR, z zapadlostjo 9. 3. 2007,
z obrestno mero Euribor (za posle z ročnostjo
tri mesece) + 1,9 odstotnih točk, v primeru
zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi in
stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 345/2006
Ob-8651/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 345/2006 z dne 20. 3.
2006, je stanovanje št. 7/IV, v skupni izmeri
84,65 m², s shrambo in garažo v stavbi v
Mariboru, Ul. Vita Kraigherja 22 – parc. št.
1764/1 k.o. Maribor Grad, solast Mrkela Vesne, stan. Zg. Duplek 16F in Regvat Jerneja,

stan. Maribor, Maistrova 6, na temelju kupoprodajne pogodbe z 23. 2. 2006, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 15,000.000 SIT
s pp.
SV 153/06
Ob-8652/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 153/06 z dne 21. 3. 2006,
je bil poslovni prostor, ki sestoji iz lokala v izmeri 44,40 m2 in vrta v izmeri 23,12 m2, ki se
nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 76,
stoječe na parcelni številki 3860/2 in 3860/3
k.o. Domžale, katerega kot skupna lastnika
po nedoločenih deležih sta na podlagi pogodbe o priznanju lastninske pravice SV 759/03 z
dne 30. 12. 2003, v zvezi s pogodbo številka
D 12/83 z dne 23. 2. 1983, zastavitelja Janez in Olga Burica, zastavljen v korist Banke Domžale d.d., Domžale, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Domžale, Ljubljanska 62, MŠ 5101727, v zavarovanje denarne
terjatve v višini 80.000 EUR s pripadki.
SV 443/06
Ob-8743/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 443/06 z dne 22. 3. 2006, je
dvosobno stanovanje št. 12, v izmeri 60,87
m2, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Deteljica 5, Tržič, stoječe na parc. št.
235/4 k.o. Bistrica, last zastaviteljice Dragice
Zorko, Deteljica 5, Tržič, na temelju kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene dne 1. 2. 1993, s prodajalko Tovarna
obutve »Peko« Tržič p.o., Cesta Ste Marie
aux Mines 5, Tržič, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, matična številka 5706491,
za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 20.453,30 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, z obrestno mero v višini 6-mesečni
Euribor + 2,55% letno, z zapadlostjo glavnice terjatve dne 31. 5. 2021, z morebitnimi
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te kreditne pogodbe.
SV 164/06
Ob-8744/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 164/06 z dne 22. 3. 2006,
je bilo stanovanje št. 50, ki se nahaja v 9.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 62, stoječe parc.
št. 471/1, parc. št. 473/2 in parc. št. 474,
vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri 38,80 m2,
last zastaviteljice Sonje Vlahek, na podlagi
pogodbe za prodajo stanovanja z dne 15. 3.
2006, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,600.000
SIT s pripadki.
SV 466/06
Ob-8745/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 466/06 z dne 3. 3.
2006, je bilo stanovanje št. 8, v 1. nadstropju, v skupni izmeri 60,92 m2, Jakčeva ulica
14, 1000 Ljubljana, na parc. št. 744/9, k.o.
Štepanja vas, last zastavitelja Jasima Handanovića, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 1219/91 z dne 13. 1.
1992, sklenjene na podlagi Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), s prodajalcem
Mesto Ljubljana, zastavljeno v korist zastavne upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Lju-
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bljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 100.000 EUR s pp.
SV 167/06
Ob-8746/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notar Mira Košaka iz Ljubljane,
opr. št. SV 167/06, stanovanje št. 9, v 1.
nadstropju v izmeri 38,84 m2, ki se nahaja
v stanovanjskem bloku na naslovu Jakčeva
ulica 28, 1000 Ljubljana, ki leži na parceli št.
742/1, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku
številka 1308, k.o. Štepanja vas, last Anđelke
Babahmetović in Mehmeda Babahmetovića,
vsakega do ½.
SV 169/06
Ob-8747/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. SV 169/06 z dne 24. 1. 2006,
je bila nepremičnina ident. št. 1731-1865-7
– garsonjera št. 7 v 2. nadstropju, 32,30 m2,
Povšetova ulica 61, 1000 Ljubljana, na parc.
št. 512/34, k.o. Vodmat, last dolžnice Sonje
Virag iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 1. 2006, sklenjene s prodajalko Zofijo Vrščaj Klemenčič, zastavljeno
v korist zastavne upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 48.500 EUR s pp.
SV 208/06
Ob-8748/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 208/06 z dne 26. 1.
2006, je bilo stanovanje št. 3, v pritličju, s
pripadajočima shrambama v kleti, v skupni
izmeri 57,82 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Prušnikova ulica
42, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 503,
katastrska občina Šentvid nad Ljubljano,
ident. št. 1754-497-17, last zastaviteljice Ljudmile Vrhovec do celote, na podlagi sklepa
Okrajnega sodišča v Ljubljani o dedovanju
po pok. Jožetu Vrhovcu opr. št. IV D 372/98
z dne 20. 10. 1998, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
zaradi zavarovanja terjatve v višini 102.000
CHF v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila s pp.
SV 292/06
Ob-8749/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. SV 292/06 z dne 7. 2. 2006,
je bila nepremičnina ident. št. 3277-204, dvosobno stanovanje št. 4, v skupni izmeri 40,81
m2, v pritličju stanovanjske stavbe Majaronova ulica 8, 1000 Ljubljana, stoječe na parc.
št. 1633, k.o. Bežigrad, last dolžnika Staša
Ravterja, na podlagi prodajne pogodbe z dne
26. 1. 2006, sklenjene s prodajalcem Plasting d.o.o., Slovenska Bistrica, zastavljeno v
korist upnice Nove KBM d.d., zaradi zavarovanja terjatve v višini 18,500.000 SIT s pp.
SV 301/06
Ob-8750/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 301/06 z dne 9. 2.
2006, je bilo petsobno stanovanje v skupni
izmeri 152,09 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju
stanovanjske stavbe Resljeva cesta 7, 1000
Ljubljana, stoječe na parc. št. 2508, k.o. Tabor, last dolžnice Vere Derata in zastavitelja
Pavla Derate, vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 11. 2005, sklenjene
med prodajalkama Katarino Marinček in Marijo Ano Milutinovič iz Ljubljane ter kupcem
Pavletom Derato in sporazuma o razdelitvi
skupnega premoženja z dne 12. 1. 2006,
sklenjenega v notarskem zapisu opr. št. SV
97/06, med Pavletom Derato in Vero Derata,
zastavljeno v korist upnice NLB d.d., zaradi
zavarovanja kreditnih terjatev do Vere Derata
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in Mijomira Zdravkovića, v višini 64.000 EUR
s pp in 56.000 EUR s pp.
SV 304/06
Ob-8751/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št.
SV 304/06 z dne 9. 2. 2006, je bilo stanovanje
št. 9, v 1. nadstropju v izmeri 70 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku Vevška cesta 50,
1260 Ljubljana Polje, na parc. št. 2269, k.o.
Kašelj, last Mirka Kuharja in Andreje Bregar,
vsakega do 1/2, zastavljeno v korist banke
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 58.500
CHF s pp v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan vračila kredita.
SV 367/06
Ob-8752/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 367/06, je bilo stanovanje
št. 146, v izmeri 46,70 m2, ki se nahaja v
trinajstem nadstropju stanovanjskega bloka,
in stanovanju pripadajoči kleti št. 5, vse na
naslovu Bilečanska ulica 5 v Ljubljani, ki stoji
na parc. št. 751, pripisani zemljiškoknjižnemu
vložku št. 1308, k.o. Štepanja vas, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 95.450 CHF s pp
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan vračila kredita.
SV 421/06
Ob-8753/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 421/06, je bilo stanovanje št.
18, v izmeri 41,45 m2, ki se nahaja v tretjem
nadstropju, s pripadajočim kletnim prostorom, v stanovanjski hiši na naslovu Polje c.
V/2, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 974,
k.o. Slape, zastavljeno v korist banke Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 46.100 EUR s pp v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan vračila kredita.
SV 117/06
Ob-8754/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. SV 117/06 z dne 17. 1. 2006,
je bilo stanovanje št. 4, v izmeri 56,04 m2, v II.
nadstropju stanovanjske hiše Žibertova ulica
26A, Ljubljana, stoječe na parc. št. 1232/10,
k.o. Spodnja Šiška, id. št. 1740-1502-4, last
zastavne dolžnice Katarine Višnar, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 1. 2006, sklenjene s prodajalcem Boštjanom Koleto, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja terjatve
v višini 62.610 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS na dan plačila s pp.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 20/2003
Os-7837/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom KIP
Trade d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve – v stečaju, Virmaše
100, Škofja Loka, matična številka 5851076,
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šifra dejavnosti 51.250, se zaključi, ker premoženje ne zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 3. 2006
St 34/06
Os-7838/06
To sodišče je s sklepom St 34/2006 dne
10. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Hram prehrambeno in trgovsko
podjetje d.o.o., Šalka vas 101A, Kočevje, matična številka 5685818, vložna številka
12039600, davčna številka 60476419.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Mojca Breznik, Dvorakova 8, 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% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 6. 2006 ob 13. uri v razpravni dvorani
št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 10. 3.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2006
St 209/2003
Os-7839/06
To sodišče je s sklepom St 209/2003 dne
9. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom LD-les, žaga in storitve Lovšin
Dušan s.p. – v stečaju, Sušje 33, Ribnica.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2006
St 62/2005
Os-7840/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Razgi center, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., Meljski dol 1,
Maribor – v stečaju, se v skladu s 169.
členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2006
St 26/2005
Os-7842/06
Likvidacijski postopek nad dolžnikom
Moto turing klub Radenci, Janžev vrh
41/a, Radenci, se ustavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 3. 2006
St 12/2006
Os-7843/06
Z dnem 13. 3. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Moto turing klub
Radenci, Janžev vrh 41/a, Radenci in se iz
razloga prvega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji takoj
zaključi.
Morebitno naknadno ugotovljeno premoženje se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka.

Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 3. 2006
St 79/91
Os-7845/06
To sodišče je s sklepom St 79/91 dne
13. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Obratovalnica Orodjarstvo Bojan Repanšek, Ulica talcev 2, Mengeš – v
stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2006
St 64/2005
Os-8017/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 64/2005 z dne 15. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom CMC System,
proizvodnja, trgovina in storitve, Lesce,
d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce, matična št.:
5443067, davčna št.: 43884415.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Grega Erman, Pregljeva 31, Ljubljana.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 6.
2006 ob 13. uri v sobi št. 12 tukajšnjega
sodišča.
4. Upnike pozivamo naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih po objavi
tega oklica.
5. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, pozivamo, naj
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu z
obrazloženo vlogo in priloženimi dokazi v
dveh izvodih, v roku 2 mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani taksi za prijavo terjatve, ki znaša
2% tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT,
na račun št. 01100-1000339014, sklic na št.
11-42170-7110006-55404405 za pravne osebe in račun št. 01100-1000338529, sklic na
št. 11-42170-7110006-55404405 za fizične
osebe in zasebnike.
6. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
7. Ta oklic je pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, dne 15. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 3. 2006
St 242/2004
Os-8018/06
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom Novopak trade d.o.o. Ljubljana, Stanežiče 52 – v stečaju, za dne 8. 5. 2006 ob
13.45 v razpravni dvorani št. II/1, Oddelka
za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7
v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 15/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2006
St 14/2005
Os-8019/06
Upraviteljico prisilne poravnave Aleksandro Kaučič-Klajnšek se z dne 13. 3. 2006 razreši funkcije upraviteljice prisilne poravnave
v zadevi prisilne poravnave nad dolžnikom
Šestica d.o.o. Lenart.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 3. 2006
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St 29/2005
Os-8020/06
V postopku prisilne poravnave med dolžnikom Piletič, gradbeništvo in knjigovodstvo d.o.o., Dolenja Stara vas 17/a, Šentjernej in njegovimi upniki vabi poravnalni
senat upnike na narok za prisilno poravnavo,
ki bo dne 19. 4. 2006 ob 9. uri v sobi 108 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta finančne reorganizacije v stečajni pisarni tega
sodišča, soba št. 15, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 3. 2006
St 108/2004
Os-8025/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 108/2004 sklep z dne 15. 3. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Plešnik Simona s.p., Trgovina »Korenček«,
Bar »Kava bar TIC«, Popovičeva 24, Celje
– v stečaju (matična številka: 5966269, ID št.
za DDV: SI25992562), se zaključi, v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Plešnik Simona s.p., Trgovina »Korenček«, Bar »Kava
bar TIC«, Popovičeva 24, Celje – v stečaju
(matična številka: 5966269, ID št. za DDV:
SI25992562), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 3. 2006
St 165/2004
Os-8026/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 165/2004 sklep z dne 15. 3. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Prodajalna Ar, Rosc Andrej s.p., Luče 21, Luče
– v stečaju (matična številka: 5586902, ID št.
za DDV: SI24560324), se zaključi, v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Prodajalna Ar,
Rosc Andrej s.p., Luče 21, Luče – v stečaju
(matična številka: 5586902, ID št. za DDV:
SI24560324), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 3. 2006
St 18/2005
Os-8154/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 18/2005 sklep z dne 16. 3. 2006:
Stečajni senat, v stečajni zadevi nad dolžnikom: ACI AVTO, Trgovina, storitve in
računovodski servis d.o.o., Mariborska
202, Celje – v stečaju, razpisuje II. narok za
preizkus terjatev, ki bo dne 10. maja 2006 ob
13.30, soba št. 106/I.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 3. 2006
St 77/2004
Os-8155/06
To sodišče v skrajšanem stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom: Mizarstvo–montaža Kuraj Bojan s.p., Žibernik
17, Rogaška Slatina – v stečaju, razpisuje
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev stečajne mase, ki bo dne 17. maja
2006 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega
sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z določili 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:

1. Višina denarnih sredstev za glavno razdelitev znaša 450.300,83 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 3,50%;
kar vse je natančno, v skladu z določili 163. člena ZPPSL, razvidno iz osnutka
glavne razdelitve (A15), ki je sestavni del
tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A15) na oglasni deski in v stečajni pisarni
tukajšnjega sodišča, Prešernova 22, Celje,
med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 3. 2006
St 60/2005
Os-8156/06
To sodišče v skrajšanem stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom: Romanca Žgajner s.p., Bar »Baza No 1«, Janka
Vrabiča 10, Velenje – v stečaju razpisuje
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev stečajne mase, ki bo dne 10. maja
2006 ob 13. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega
sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z določili 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno razdelitev znaša 400.000 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 4,8%; kar vse
je natančno, v skladu z določili 163. člena
ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne razdelitve
(A44), ki je sestavni del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A44) na oglasni deski in v stečajni pisarni
tukajšnjega sodišča, Prešernova 22, Celje,
med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 3. 2006
St 46/2005
Os-8210/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Central plus d.o.o., Ljubljana
– v stečaju za dne 8. 5. 2006 ob 14. uri v
prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7,
razpravna dvorana št. II v 1. nadstropju.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva
7 v sobi 312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2006
St 12/2004
Os-8211/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Studio mode Vida, Vida Pečnik s.p.
– v stečaju, Trg 4. julija 25, Dravograd, se
na podlagi 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz registra samostojnih
podjetnikov posameznikov.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 2. 2006
St 2/2006
Os-8212/06
To sodišče je v stečajnem postopku zoper
dolžnika Astoria 2001, gostinstvo, posredništvo, nepremičnine, d.o.o., Bevkov trg
2, Nova Gorica, sklenilo:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Astoria 2001, gostinstvo, posredništvo,
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nepremičnine, d.o.o., Bevkov trg 2, Nova Gorica, matična številka 1614690, davčna številka 41593090, šifra dejavnosti 55.303.
Za stečajnega upravitelja se določi Dušan
Taljat, Tumov drevored 1, Tolmin.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 5. 6.
2006 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega sodišča.
Začetek stečajnega postopka se vpiše v
sodni register tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 3. 2006
St 35/2005
Os-8213/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 35/2005 z dne 15. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Jožef Dolenec
s.p., Montaža stavbnega pohištva, lesnih
in mavčnih oblog, Sveta Barbara 6, Škofja Loka, matična številka: 5060122, davčna
številka: 72427485.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Grega Erman, Pregljeva 31, Ljubljana.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
16. 6. 2006 ob 9. uri v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 15. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 3. 2006
St 71/2001
Os-8214/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Avto-moto Trbovlje d.o.o.,
Lahkova pot 8, Trbovlje – v stečaju za dne
10. 5. 2006 ob 12.20 v prostorih tukajšnjega
sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana
št. II.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva
7 v sobi 312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2006
St 8/2006
Os-8215/06
To sodišče je dne 15. 3. 2006 s sklepom,
opr. št. St 8/2006 v smislu drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Vessta trade d.o.o., Povodna
ulica 10, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Narok za preizkus terjatev, ki je bil določen za dne 25. 4. 2006 ob 9. uri v sobi 26/II
tega sodišča se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 3. 2006
St 5/2006
Os-8216/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 5/2006 sklep z dne 17. 3. 2006:
I. To sodišče je dne 16. 1. 2006 ob 15.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Terglav
Bojan s.p., T.G.M., Storitve s težko gradbeno mehanizacijo, Obrtna cesta 1, Celje,
z dne 16. 1. 2005 in je dne 17. 3. 2006 ob 9.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
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Terglav Bojan s.p., T.G.M., Storitve s težko
gradbeno mehanizacijo, Obrtna cesta 1, Celje (matična številka: 5469021, ID št. za DDV:
SI90067444).
Odslej se firma glasi: Terglav Bojan s.p.,
T.G.M., Storitve s težko gradbeno mehanizacijo, Obrtna cesta 1, Celje (matična številka:
5469021, ID št. za DDV: SI90067444) – 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
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk
(38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902
(sklic na št. 11-42153-7110006-00050606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. junija 2006 ob 10.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 17. 3.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 3. 2006
St 95/2005
Os-8217/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 95/2005 sklep z dne 17. 3. 2006:
I. To sodišče je dne 28. 12. 2005 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Frizerski studio Olymp, Dragica Krejačič
s.p., Ulica OF 2, Radeče, ki ga zastopa odv.
družba Groblenik in partnerji o.p., d.n.o., Dalmatinova 11, Ljubljana z dne 2. 12. 2005 in
je dne 17. 3. 2006 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Frizerski studio
Olymp, Dragica Krejačič s.p., Ulica OF 2,
Radeče (matična številka: 1307410, ID št. za
DDV: SI64657949).
Odslej se firma glasi: Frizerski studio
Olymp, Dragica Krejačič s.p., Ulica OF 2,
Radeče (matična številka: 1307410, ID št. za
DDV: SI64657949) – 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
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
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dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na št.
11-42153-7110006-00950506).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. junija 2006 ob 10. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 17. 3.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 3. 2006
St 8/2006
Os-8322/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 8/2006 sklep z dne 16. 3. 2006:
I. To sodišče je dne 25. 1. 2006 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Intermoda, Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, proizvodnjo in ekonomske
storitve, d.o.o., Celjska cesta 6, Šmarje
pri Jelšah z dne 24. 1. 2006, ki ga je podal
po pooblaščencu odvetniku Robertu Preiningerju iz Šmarja pri Jelšah in je dne 16. 3.
2006 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Intermoda, Podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, proizvodnjo in ekonomske
storitve, d.o.o., Celjska cesta 6, Šmarje pri
Jelšah (matična številka: 5678765, ID št. za
DDV: 55553389).
Odslej se firma glasi: Intermoda, Podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino, proizvodnjo
in ekonomske storitve, d.o.o., Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah (matična številka:
5678765, ID št. za DDV: 55553389) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s

sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na št.
11 42153-7110006-00080606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. junija 2006 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 16. 3.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 3. 2006
St 2/2005
Os-8370/06
To sodišče je s sklepom St 2/2005 dne
16. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Drevored Plus, d.o.o. – v stečaju, Tržaška c. 16, Logatec.
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 17. 3. 2006
St 56/05
Os-8371/06
To sodišče je s sklepom St 56/2006 dne
17. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Samfinal finalna dela v gradbeništvu d.o.o., Vožarski pot 3, Ljubljana,
matična številka 1353489, vložna številka
13142000.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Darja Erceg, Kersnikova 5, 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 so sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 6. 2006 ob 13.15 v razpravni dvorani
št. II., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 17. 3.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2006
St 262/2005
Os-8372/06
To sodišče je s sklepom St 262/2005 dne
16. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Bonas BB, proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o., Zavrh pod Šmarno goro
13b, Ljubljana Šmartno, matična številka
1810162, davčna številka 84622164, šifra
dejavnosti: 51.190 in z istim sklepom stečajni
postopek takoj zaključilo.
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 16. 3. 2006
St 277/2004
Os-8373/06
To sodišče je s sklepom St 277/2004 dne
16. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Šemrov Sabina s.p., Ljubljan-
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ska c. 1, Vrhnika – v stečaju, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov
pri AJPES.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2006
St 15/91
Os-8374/06
To sodišče je s sklepom St 15/91 dne
17. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom OZ Alpe Adria p.o., Vodnikova 133,
Ljubljana, matična številka 5274125, davčna
številka 70300356.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Grega Erman iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 6. 2006 ob 10.30 v razpravni dvorani
št. 5/I, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 17. 3.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2006
St 183/2004
Os-8375/06
To sodišče je s sklepom St 183/2004 dne
15. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Bober Miro Pivk s.p., Obrtna
cona Logatec 1 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra Ministrstva za finance,
Davčna uprava RS.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2006
St 122/2005
Os-8376/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 122/2005 dne 16. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Transport Kerhe, transport in posredovanje
Enriko Kerhe s.p., Ruprova ulica 3, Miklavž, šifra dejavnosti: 60.240, matična številka: 5594396.
Odslej firma glasi Transport Kerhe, transport in posredovanje Enriko Kerhe s.p., Ruprova ulica 3, Miklavž – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi Sonjo Krajnčič, Ljubljanska c. 38, Slovenska
Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v 2 mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za pravne

osebe št.: 01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične
osebe št.: 01100-1000338529, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
12. 6. 2006 ob 10.30 v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 16. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2006
St 45/2005
Os-8377/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Market »Nataša« Nataša Rautar s.p.,
Mala Nedelja 36, davčna št. 12048640, se
iz razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka.
Narok za preizkus upniških terjatev dne
1. 4. 2006, se preklicuje.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 3. 2006
St 41/2005
Os-8387/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 41/2005 sklep z dne 20. 3. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Peleti, Proizvodnja biomasnih goriv d.o.o.,
Lesarska cesta 10, Nazarje – v stečaju
(matična številka: 1876716, ID št. za DDV:
SI90575903), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Peleti, Proizvodnja biomasnih goriv d.o.o., Lesarska cesta
10, Nazarje – v stečaju (matična številka:
1876716, ID št. za DDV: SI90575903), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 3. 2006
Lik 29/06
Os-8388/06
To sodišče je s sklepom Lik 29/06 dne
20. 3. 2006 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Obrtna gradbena zadruga Štemak Ljubljana z.b.o., Linhartova 7, Ljubljana, matična številka 1328557, vložna
številka 13131600.
Za likvidacijskega 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 likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 6. 2006 ob 13.20 v razpravni
dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 20. 3.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2006
St 53/2005
Os-8474/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 53/2005 sklep z dne 20. 3. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Pekarna Janič, Jahn Jernej s.p., Titova 2, Radeče – v stečaju (matična številka: 1988115,
ID št. za DDV: SI88893812), se zaključi, v
skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Pekarna Janič,
Jahn Jernej s.p., Titova 2, Radeče – v stečaju
(matična številka: 1988115, ID št. za DDV:
SI88893812), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 3. 2006

Izvršbe
In 05/00822
Os-3677/06
Izvršitelj Andrej Šramel je dne
12. 12. 2005, s pričetkom ob 8.40, v zadevi
In 00822/2005, Okrajno sodišče v Mariboru,
zoper dolžnika Danijela Virtnika, za upnika
Republika Slovenija, v kraju Maribor, Ul. Arnoldu Tovornika 08, ob navzočnosti Danijela
Virtnika – dolžnika solastnika, opravil rubež
nepremičnine, stanovanja dolžnika, ki se nahaja v IV. nadstropju stan. bloka na naslovu
Ul. Arnoldu Tovornika 08, pošta Maribor, desno od dvigala. Št. stanovanja je 051 in obsega: kuhinjo (6 m2), jedilnico (9 m2), dnevno
sobo (24 m2), kopalnico z WC (6 m2), hodnik
(6 m2), spalnico (12 m2), kabinet (9 m2) ter
kletni boks (6 m2). Stanovanje je vzdrževano. Dolžnik ima sklenjeno tudi stanovanjsko
zavarovanje.
In 05/00866
Os-6482/06
V izvršilni zadevi upnika Ornik Franceta, Zgornji Jakobski dol 63, Jakobski dol, ki
ga zastopa odvetnik Sergij Vladislav Majhen
iz Maribora, zoper dolžnico Gorjup Dragico,
Ročica 28, Jurovski dol, zaradi izvršbe na
nepremičnino, je izvršitelj Zoran Kovač dne
24. 1. 2006, s pričetkom ob 10. uri, na naslovu Jareninski dol 27/a, Jarenina, ob prisotnosti: Ornik Franca – dolžničinega moža opravil
rubež nepremičnine.
Zarubljena nepremičnina je enosobno
stanovanje št. 5 v pritličju večstanovanjske
hiše, ki stoji na parc. št. 575, Jareninski dol
27/a, Jarenina. Zarubljena nepremičnina ni
vpisana v zemljiško knjigo in obsega: kuhinjo površine 1,50 m × 1,90 m, dnevni prostor
površine 3,20 m × 3,80 m, spalnico površine 3,20 m × 3 m, kopalnico in WC površine 2,60 m × 1,45 m, predprostor površine
1,50 m × 1,65 m in kletni boks površine
2,70 m × 2,50 m.
Zarubljena nepremičnina je do 1/2 v lasti
upnika v 1/2 v lasti dolžnice.
In 2005/00456
Os-6485/06
Izvršiteljica Ana Nastič je dne 5. 12.
2005, s pričetkom ob 10. uri, v zadevi In
2005/00456, Okrajnega sodišča v Mariboru, Sodna ul. 14, Maribor, zoper dolžnico
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Darinko Kelemina, Župančičeva 5, Maribor,
za upnico Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, v kraju Maribor,
Župančičeva ul. 5, pri dolžinku ob prisotnosti: Darinka Kelemina – dolžnica in Damir
Kelemina – mož dolžnice, opravila rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer enosobno stanovanje št. 2 v pritličju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Župančičeva ul. 5, v skupni izmeri 55,12 m2, od
tega s pripadajočo kletno shrambo površine
4,20 m2, last dolžnice do celote. Na naslovu
Župančičeva ul. 5, Maribor so tri etaže, v
vsaki etaži sta dve stanovanji.
In 24/00
Os-5280/06
Na podlagi sklepa opr. št. In 88/00 z dne
27. 8. 2001, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje na naslovu
Trg svobode 1, Trbovlje, v prvem nadstropju,
ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo, v lasti
dolžnika Justina Čerka do 1/6, zarubljeno v
korist upnika Vele d.d., Ljubljanska 64, Domžale, zaradi izterjave 878.951,30 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 20. 2. 2006
In 7/04
Os-5940/06
V izvršilni zadevi upnica Zastavljalnica Litija, Anton Murn, s.p., Trg svobode 2, Litija,
ki ga zastopa odv. Iztok Šubara iz Trbovelj,
zoper dolžnika: Majerle Sašo, Slovenska
vas 22, Šentrupert, zaradi izterjave zneska
172.500 SIT s pp, je bil na podlagi sklepa
o izvršbi tega sodišča opr. št. In 7/04 z dne
24. 2. 2004, opravljen rubež stanovanja v
stanovanjski hiši Slovenska vas 22, Šentrupert, v izmeri 122 m2, last dolžnika Saša Majerle, Slovenska vas 22, Šentrupert.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 24. 2. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 2271/2004
Os-1906/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
10. 10. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Fratelj Stanka, Ulica bratov Mravljakov 9/c, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 31. 1. 1993, za stanovanje
v stanovanjski hiši Celje, Ulica bratov Mravljakov 9c, na parc. št. 1201/9, v vl. št. 778,
k.o. Spodnja Hudinja, v skupni površini 42,58
m2, ki sta jo sklenila Zofija Cvirn, Ronkova 6,
Celje, kot prodajalka in Stanko Fratelj, Ulica
bratov Mravljakov 9c, Celje, kot kupec. Po
izjavi predlagatelja je listina uničena oziroma
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na parc. št.
1201/9, k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva v
korist Fratelj Stanka, Ulica bratov Mravljakov
9c, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 1. 2006
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Dn 5002/2005
Os-1907/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
30. 9. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog predlagatelja Kdo Studio d.o.o.,
Vrunčeva 39, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 5. 1998, za stanovanje št. 28, v IV. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Goriška 6, Celje, v površini
25,88 m2, s kletjo v površini 1,04 m2, v vl. št.
2384/81, k.o. Ostrožno, ki so jo sklenili GIP
Vegrad p.o. Velenje, Juteks Žalec, Banka
Celje d.d., Vodno gospodarski biro Maribor
d.o.o., Vodno gospodarsko podjetje Drava
Ptuj p.o., Vodno gospodarsko podjetje Mura
Murska Sobota p.o., SCT d.d. Ljubljana, Komercialna banka Triglav d.d. Ljubljana, SGP
Kograd Dravograd d.o.o., SGP Kograd Prevalje, SGP Kograd Slovenj Gradec d.o.o.,
SGP Kograd Podjetje Igem Dravograd d.o.o.,
SGP Kograd Inženiring d.o.o. Dravograd, Ingrad Koncern d.o.o. Celje, kot prodjalci, ki
jih je zastopal pooblaščenec Ivan Klobčar
ter Kdo Studio d.o.o., Kamniško-Zasavskega
odreda 7a, sedaj Celje, Vrunčeva 39, kot kupec. Po izjavi predlagatelja je listina uničena
oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na parc. št.
28, Goriška 6, Celje, v vl. št. 2384/81, k.o.
Ostrožno, se zahteva v korist predlagatelja
Kdo Studio d.o.o., Vrunčeva 39, Celje, do
celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 1. 2006
Dn 782/2005
Os-3292/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Antonije
Zajc, Klavčičeva 5, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za stanovanje št. 7, v 1.
in 2. etaži večstanovanjskega objekta v Kamniku, Klavčičeva ul. 5, stoječega na parc.
št. 454/1, k.o. Podgorje, v izmeri 33,04 m2,
vpisanem pri z.k. podvložku št. 1708/7, k.o.
Podgorje, na ime predlagateljice izdalo sklep
Dn št. 782/2005 z dne 8. 12. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe
št. 605/74 z dne 30. 7. 1974, sklenjene med
SG Graditelj Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Kalan Štefko, Ljubljana, Na peči
24, kot kupcem, za stanovanjski objekt B-2
na parc. št. 451/1, 457/1 in 2, 452, 453/1 in
3, 460/1, 461/1, 454, 455/1 in 2, 456, 1221,
1164, 1534 in 122/1, vse k.o. Podgorje, in
sicer garsonjero 1/PT z neto površino, vzeto
po merah iz glavnega projekta: predprostor
3,3 m2, kopalnica, WC 4,4 m2, kuhinja in jed.
kot 10,5 m2 dnevna soba 12,1 m2 in shramba
1,5 m2, v skupni izmeri 31,8 m2, za kupnino v
znesku 118.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Antonije Zajc, Klavčičeva 5,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjiž-

bo lastninske pravice v korist predlagateljice
tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 31. 1. 2006
Dn 1490/2005
Os-4517/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbare Kmet, Trzin, Reboljeva 16, Domžale, za
vknjižbo lastninske pravice za nepremičnino
E.2 stanovanje št. 2, v 1. etaži večstanovanjskega objekta v Kamniku, Klavčičeva ulica 5,
stoječega na parc. št. 454/1, k.o. Podgorje,
ki meri 31,79 m2, v podvl. št. 1708/2, k.o.
Podgorje, na ime predlagateljice izdalo sklep
Dn št. 1490/2005 z dne 25. 11. 2005, za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin,
– pogodbe št. 623/74 z dne 15. 11. 1974,
sklenjene med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7, Kamnik, kot prodajalcem in Rovanšek Dušanom in Nevenko, Pokopališka 24,
Ljubljana, kot kupcema, za garsonjero v kleti,
v stanovanjskem objektu B-2 na Bakovniku
v Kamniku, na parc. št. 451/1, 457/1, k.o.
Podgorje. Stanovanje obsega predprostor v
izmeri 3,1 m2, kopalnico, WC 4,3 m2, kuhinjo, jed. kot 9,5 m2, za kupnino v znesku
90.000 DIN,
– kupne pogodbe, sklenjene dne 28. 5.
1980, med Rovanšek Dušanom in Nevenko, Kamnik, Klavčičeva 5, kot prodajalcema
in Indos, Industrija transportnih in hidravličnih strojev Ljubljana, p.o. Industrijska c. 3,
za garsonjero št. 2, v kleti stanovanjskega
objekta K-P+4, Klavčičeva 5, Kamnik, z neto
površino, vzeto iz glavnega projekta v izmeri
30,80 m2, z vsemi pritiklinami v skupnih prostorih, ki stoji na parc. št. 454/1, k.o. Kamnik,
za kupnino 255.000 DIN,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
15. 9. 1983, med Indos, Industrija transportnih
in hidravličnih strojev Ljubljana, p.o. Industrijska c. 3, kot prodajalcem in Irfan Zenkovič,
Klavčičeva 5, Kamnik, kot kupcem, za garsonjero št. 2, v stanovanjskem bloku Klavčičeva
5 v Kamniku, v izmeri 28,54 m2, z vsemi pritiklinami s pravico do pripadajočega funkcionalnega zemljišča in skupnih prostorov, obstoječega
stanovanjskega bloka na parc. št. 454/1, k.o.
Kamnik, za ceno 545.969 DIN,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
26. 3. 1990, med Irfan Zenkovič, Klavčičeva
5, Kamnik, kot prodajalcem in Habibo Šabanović, Hranilniška 9, Ljubljana, kot kupcem,
za nepremičnino, stanovanje v Kamniku, v
bloku Klavčičeva št. 5, to je stanovanja št. 2,
površine 28 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Barbare Kmet, Trzin, Reboljeva
16, Domžale.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 1. 2006
Dn 1279/2004
Os-4523/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Team Trade
d.o.o., Bakovnik 3, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na posameznem delu stavbe
Steletova cesta 25, stanovanje št. 8, v podvl.
št. E3/B-18, k.o. Kamnik, na parc. št. 763/10,
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k.o. Kamnik, na ime predlagatelja, izdalo
sklep Dn št. 1279/2004 z dne 19. 12. 2005,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine;
– pogodbe št. I-219 z dne 28. 9. 1990,
sklenjene med SGP Gradbinec Kranj, kot
prodajalcem in Konda Dušanom in Vladimiro,
oba Groharjeva 6, Kamnik, kot kupcema, za
trisobno stanovanje S2 v izmeri 76,65 m2, v
mansardi I - Jugozahod, v sklopu poslovnega
stanovanjskega objekta v stanovanjski soseski B2 Perovo, grajenega na zemljiščih parc.
št. 763/4, 763/11 in 763/12, k.o. Kamnik,
vključno s shrambo-ami v kleti, s pravico
souporabe skupnih naprav in delov stavbe,
ki služijo objektu kot celoti ter pravico do
souporabe zemljišča, na katerem objekt stoji
(fundus ali funkcionalno zemljišče), za kupnino v znesku 11.550 DIN za m2,
– aneks k pogodbi št. I-219 za stanovanje
na Steletovi 25, sklenjen dne 13. 3. 1991,
med SGP Gradbinec Kranj, kot prodajalcem
in Konda Dušanom in Vladimiro, Groharjeva
6, Kamnik, kot kupcema, za trisobno stanovanje S2, v izmeri 76,65 m2, v mansardi
I, v poslovno stanovanjskem objektu PSO,
pri katerem se je od sklenitve pogodbe do
sklenitve aneksa zaradi izdelave dokončnega projekta spremenila površina stanovanja,
ki sedaj znaša 82,05 m2 in oznaka stanovanja, ki je S2, in sicer za kupnino v skupnem
znesku 1,171.172,90 DIN.
Vknjižba latninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Team Trade d.o.o., Bakovnik 3,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 1. 2006
Dn 16228/2004
Os-25060/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Aleša Šuca, Vodnikova
40, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na
stanovanju št. 20, v III. nadstropju, Vodnikova
cesta 40, Ljubljana, z identifikatorjem 111.
E, vpisanim v podvložek številka 2152/27, v
katastrski občini Spodnja Šiška, dne 21. 4.
2005, pod opr. št. 16228/2004 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 0484/01-ŽP
z dne 17. 2. 1993, sklenjene med prodajalcem Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
obrambo Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25
in kupcem Jadranom Šucem, Vodnikova 40,
Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 20, v
3. nadstropju stanovanjskega bloka na Vodnikovi 40, Ljubljana, k.o. Spodnja Šiška.
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
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2005
Dn 26309/2004
Os-26953/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemlji-

škoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Nemca, Maroltova 11, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju
števika 1 v pritličju, s shrambo št. 11/1 v kleti, Maroltova 11, Ljubljana, z identifikatorjem
101.E, vpisanim v podvložek št. 2910/28,
v katastrski občini Stožice, dne 7. 2. 2005
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 17. 4. 1978, sklenjena med Zadružnim
gradbenim podjetjem Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5, Ljubljana, in med Pavlin Vesno in
Pavlin Iztokom, Scopolijeva 5, Ljubljana, za
dvoinpolsobno stanovanje v soseski BS-3
Stožice, Ljubljana, skupina C, niz 2, objekt A,
stopnišče I, v pritličju, številka stanovanja 1.
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. 9. 2005
Dn 23575/2003
Os-28807/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Šuligoj Matjaža, Tugormerjeva 2, Ljubljana, ki ga zastopa Arkada
nepremičnine, d.o.o., Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na dvosobnem stanovanju
št. 11, v 2. nadstropju, s kletno shrambo št.
11, Tugomerjeva ulica 2, Ljubljana, v izmeri
57,22 m2, vpisanem v podvložek št. 4506/15,
z identifikatorjem 11.E, v katastrski občini
Zgornja Šiška, dne 8. 6. 2005, pod opr. št. Dn
23575/2003, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 524 z dne
12. 12. 1991, sklenjene med prodajalko
Republiko Slovenijo, ki jo po pooblastilu št.
360-03/91-15/2-8 zastopa direktor zavoda
doc. dr. Primož Rode, dr. med. in kupcem
Rakar Antonom, Tugomerjeva 2, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 11, v izmeri
57,22 m2, s pripadajočo kletjo, Ljubljana, Tugomerjeva 2,
– darilne pogodbe z dne 13. 2. 1992, sklenjene med Rakar Antonom, Tugomerjeva 2,
Ljubljana, kot darovalcem in Rakar SabinoMajdo, Tugomerjeva 2, Ljubljana, kot obdarjenko, za dvosobno stanovanje št. 11, v izmeri 57,22 m2, s pripadajočo shrambo v kleti, v
stanovanjski hiši v Ljubljani, Tugomerjeva 2.
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 17. 10. 2005
Dn 10378/2000
Os-29327/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stipan
Valentina, Zaloška 92c, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na stanovanju št. 7,
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v 1. nadstropju, Zaloška cesta 92c, Ljubljana, z identifikatorjem 7.E., vpisanim v vl. št.
1432/7, k.o. Moste, dne 22. 8. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
68-1945 z dne 17. 12. 1968, sklenjene med
SGP Zidar Kočevje, ki ga zastopa direktor
Miroslav Pleša ter Stipan Valentinom, Bizovik
39, Ljubljana, o prodaji dvosobnega stanovanja št. 7, v I. nadstropju, 4. stopnišče na jugovzhodni strani bloka Selo-Moste, ki stoji na
zemljišču parc. št. 1062, 1064, 1065, 1067,
1070/1 in 1071, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega okica 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 17. 10. 2005
Dn 24766/2004
Os-29328/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Salih Mesič,
Brodarjev trg 13, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske
pravice na stanovanju št. 10, Brodarjev trg
13, Ljubljana, v izmeri 64,51 m2, z identifikatorjem 10.E, vpisanim v vl. št. 1488/10,
k.o. Moste, dne 18. 8. 2005 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 0746/91 z dne 9. 12. 1991,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, ki jo zastopa Marjan Vidmar, kot
prodajalcem in Grm Ano, Trg oktobrske revolucije 15, Ljubljana, kot kupcem, o prodaji
stanovanja št. 10, v 1. nadstropju na naslovu
Trg oktobrske revolucije 15, 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 17. 10. 2005
Dn 15785/2002
Os-29518/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gizele Makelja,
Linhartova cesta 7, Mengeš, ki jo zastopa odvetnik Aleš Avbreht iz Ljubljane, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 65, v 10. nadstropju, Pavšičeva 6, Ljubljana, z identifikatorjem 47.E., s pomožnim prostorom št. 65, v 10.
nadstropju z identifikatorjem 48.E, vpisana v vl.
št. 791/24, k.o. Zgornja Šiška, dne 23. 8. 2005
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o oddaji urejenega mestnega
zemljišča v uporabo št. 791/65-JM-IVC z dne
5. 5. 1965, sklenjene med izročiteljem Skladom za komunalno urejanje zemljišč občine
Ljubljana Šiška, Celovška 87, Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Miroslav Pleša, in prevzemnikom GP Tehnika,
– kupne pogodbe št. ST-4/29, 65, 70, z
dne 5. 11. 1971, sklenjene med Gradbenim
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podjetjem Tehnika, ki ga zastopa direktor
Marko Šerklj, kot prodajalcem ter Združenim
Železniškim transportnim podjetjem – Prometni institut Ljubljana, Pražakova 13a, ki ga
zastopa Janez Dekleva,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 5. 11. 1991, sklenjene med
ŽG Prometni institut Ljubljana, Kolodvorska
39, ki ga zastopa Borut Kranjc, kot rodajalcem in Darinko Perko Natlačen, Pavšičeva
6, Ljubljana, kot kupcem, o prodaji stanovanja št. 65, v 10. nadstropju, Pavšičeva 6,
Ljubljana in
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 4. 1992, sklenjene med Darinko Perko Natlačen, Pavšičeva 6, Ljubljana,
kot prodajalko in Mojco Randl, Brilejeva 1,
Ljubljana, kot kupcem, o prodaji stanovanja
št. 65, v 10. nadstropju v stanovanjski hiši na
naslovu Pavšičeva 6, 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 17. 10. 2005
Dn 10417/2003
Os-30269/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cirila Bregarja, Linhartova cesta 9, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na garaži št. 216 v kleti,
Linhartova cesta 1, 3, 5, 7, 9, 11, Ljubljana, vpisani v podvložek številka 2667/566,
z identifikatorjem 779.E, katastrska občina
Bežigrad, dne 15. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 594/76-02/5 z dne 13. 10.
1976, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, Grosuplje, Taborska 13,
in Zvezo Sindikatov Slovenije – republiški
svet, za garažo št. 216, 217, v kletnih etažah
trgovsko stanovanjskega bloka v Ljubljani,
katastrska občna Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2005
Dn 25525/2004
Os-30429/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fedorja
Zupančiča, Fabianijeva ulica 13, Ljubljana,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 40, v 4. nadstropju, s shrambo številka
40 v kleti, Fabianijeva ulica 13, Ljubljana,
vpisanima v podvložek št. 2946/48, z identifikatorjem 118.E, katastrska občina Bežigrad,
dne 3. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 11.
1991, sklenjene med prodajalcem Tovarno
kovinske galanterije p.o., Slovenčeva 15, Ljubljana, ki jo zastopa direktor Franc Kovačič in
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kupcem Fedorjem Zupančičem, Fabianijeva
ulica 13, Ljubljana, za stanovanje številka 40,
v 4. nadstropju stanovanjske hiše Fabianijeva
13, Ljubljana, katastrska občina 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 27. 10. 2005
Dn 5691/2003
Os-30430/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Boštjana
Drobniča, Štihova 9, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Andrej Stanovnik iz Ljubljane,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na parkirnem mestu številka 23, v 1. kleti, Štihov 7, Ljubljana,
vpisanem v podvložek številka 3752/177, z
identifikatorjem 177.E, v katastrski občini
Bežigrad, dne 4. 2. 2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine
– prodajne pogodbe št. BS 2/1-G-641/97
z dne 29. 1. 1997, sklenjene med SCT Stanovanjskim inženiringom d.o.o., Ljubljana,
Štihova 26, in Stjepanom Čuligom, Pokopališka 2, Ljubljana, za parkirno mesto številka
23, v 1. kleti, v katastrski občini Bežigrad, v
soseski BS 2/1, Zupančičeva jama;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji parkirnega prostora z dne 13. 5. 1998, sklenjene med Stjepanom Čuligom, Pokopališka 2,
Ljubljana, in Boštjanom Drobničem, Štihova
ulica 9, Ljubljana, za parkirno mesto številka
23 v 1. kleti, v katastrski občini Bežigrad, v
soseski BS 2/1, Zupančičeva jama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2005
Dn 26874/2004
Os-30580/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jerman Sonje,
Vidmarjeva 8, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske
pravice na trisobnem stanovanju št. 27, v 3.
nadstropju v izmeri 70,54 m2, z identifikatorjem 53.E in shrambi št. 27, v pritličju v izmeri
0,57 m2, z identifikatorjem 54.E, Zelena pot 13,
Ljubljana, vpisanima v podvložek št. 5248/27
k.o. Trnovsko predmestje, dne 3. 5. 2005, pod
opr. št. Dn 2687/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 484/64 z dne
12. 12. 1964, sklenjene med Stanovanjskim
skladom Obsk Ljubljana-Vič Rudnik, Ljubljana,
ki ga zastopa direktor Slavko Trošt in Giovanelli Anico, Vidmarjeva 8, Ljubljana, o prodaji
trisobnega stanovanja v III. nadstropju, št. 27,
v izmeri 73,10 m2, s centralno kurjavo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2005
Dn 10278/2000
Os-30581/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šmid-Bricelj
Mitja, Polje cesta VIII/2, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 38, v 3. nadstropju, enosobno v izmeri
36,69 m2, z identifikatorjem 75.E, s shrambo
št. 38 v kleti v izmeri 1,12 m2, z identifikatorjem 76.E, v Ljubljani, Polje cesta VIII/2,
vpisani pri podvložku št. 1934/38, k.o. Slape,
dne 30. 3. 2005, pod opr. št. Dn 10278/2000,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 51-073/93-12 z dne 27. 10. 1993,
sklenjene med Republiko Slovenijo - RTV
Slovenija - javnim zavodom v Ljubljani, Kolodvorska 2–4, ki jo zastopa v.d. glavnega direktorja Peter Mori, dipl. inž. kot prodajalcem
in Mitjem Šmid-Bricelj, Polje, Cesta VIII/2, kot
kupcem, o prodaji enosobnega stanovanja
št. 38, v III. nadstropju stanovanjskega bloka
E-3, soseska MS-6, ki stoji na parc. št. 555/1,
556/1, 557/1, 558/1, k.o. Slape, Ljubljana
Polje, Cesta VIII/2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2005
Dn 19359/2001
Os-30760/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marte Borovič,
Reboljeva 15, Ljubljana, ki jo zastopa Danilo
Grilj, odvetnik v Ljubljani, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske
pravice na stanovanju številka 2, v pritličju
skupaj s shrambo št. 2/15 v kleti, na naslovu Reboljeva ulica 15, Ljubljana, Ljubljana, z
identifikatorjem 102.E, vpisanim v podvložek
številka 2944/27, v katastrski občini Stožice,
dne 13. 4. 2005, pod opr. št. Dn 19359/2001,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z
dne 31. 1. 1978, sklenjene med prodajalcem
Združeno gradbeno podjetje Giposs Ljubljana
in kupcema Dušanom Borovičem in Marto
Vrh Borovič, Na peči 6, Ljubljana, za trisobno
stanovanje št. 2 v pritličju, v drugem stopnišču, na naslovu Reboljeva ulica, ki stoji na
parc. št. 953, 954, 942/1, 604, 603, 601, 600,
k.o. Stožice, soseska BS-3.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 28079/2004
Os-30761/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomaža Kralja, Poljanska cesta 20, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju št. 11, v 4.
nadstropju, Poljanska cesta 20, Ljubljana, z
identifikatorjem 11.E, vpisanim v podvložek
številka 578/11, v katastrski občini Poljansko predmestje, dne 9. 2. 2005, pod opr. št.
Dn 28079/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– darilne pogodbe z dne 28. 12. 1992,
sklenjene med Vilfan Jelislavo, Poljanska cesta 20, Ljubljana in Tomažem Kraljem, stanujočim istotam, za stanovanje v stanovanjski
hiši Poljanska cesta 20 v Ljubljani, k.o. Poljansko predmestje;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 12. 1991, sklenjene med
Občino Ljubljana center, Adamič Ljundrovo
nabrežje 2 in Jelislavo Vifan, Poljanska cesta
20, Ljubljana, za stanovanje v stanovanjski
hiši Poljanska cesta 20 v Ljubljani, k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2005
Dn 17390/2001
Os-31053/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nade Sodja,
Preglov trg 10, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske
pravice na stanovanju št. 61, v 5. nadstropju
v izmeri 56,72 m2 in kleti št. 61, Preglov trg
10, 1000 Ljubljana, vpisanim v podvložek št.
1469/53, z identifikatorjem 149.E in 150.E, v
katastrski občini Moste, dne 9. 2. 2005 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe,
sklenjene dne 20. 4. 1984, med prodajalcem
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana in kupcem
Vladimirjem Drobežem, Ob sotočju 8, Ljubljana, za stanovanje tip 56, neto površine 55,31
m2, št. 61, v V. nadstropju, varianta A, na
parc. št. 1158, 1155/1, 1161, 1162/1, 1160/4,
1159/1, k.o. Moste, in 1052/5, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2005
Dn 19979/2002
Os-31668/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vojteha Vrhovca, Smrtnikova 4, Ljubljana, ki ga zastopa
Rudi Košorok, odvetnik v Ljubljani, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, parc. št.

542/1, vpisani pri vložku št. 1755, k.o. Zgornja Šiška, dne 12. 1. 2005, dne 12. 1. 2005,
pod opr. št. Dn 19979/2002, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji nepremičnine, nedograjene stanovanjske hiše z vrtom, 300 m2,
v Šiški, Frerejeva ul. št. 32/c, sklenjene med
Oblak Ljudmilo kot prodajalko in Vrhovec
Francem kot kupcem, z dne 20. 2. 1964;
– pogodbe ali druge listine, ki je pravni
temelj prenosa lastninske pravice med Stanovanjsko zadrugo Karoserija in Oblak Ljud
milo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2005
Dn 545/2003
Os-34099/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Francija Smoliča,
Zaloška 83, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske
pravice na nepremičnini, stanovanju v izmeri
71,82 m2 in kleti v izmeri 2,63 m2, Zaloška
cesta 83, Ljubljana, vpisanima v podvložek
št. 1451/21, z identifikatorjema 41.E in 42.E,
v katastrski občini Moste, dne 18. 7. 2005
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne 11. 4.
1967, sklenjene med Stanovanjskim skladom
Občine Ljubljana Moste-Polje v likvidaciji in
Ivanom Usenikom, Šumarjeva ul. 3, Ljubljana,
za trisobno stanovanje, v V. nadstropju, »B«
jugozahodno, ki se nahaja v stanovanjskem
objektu A/3 Moste, katastrska občina Moste.
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 25. 11. 2005
Dn 17317/2004
Os-34264/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rojko
Romana, Bratovševa ploščad 20, Ljubljana,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
stanovanju številka 21, v V. nadstropju v izmeri 72,32 m2, z identifikatorjem 44.E in kleti
št. 21 v kleti, v izmeri 1,52 m2, z identifikatorjem 45.E, Bratovševa ploščad 20, Ljubljana,
vpisani v podvložek št. 2887/21, v katastrski
občini Stožice, dne 14. 6. 2005 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 180/75-02/5 z dne 4. 3.
1975, o prodaji in nakupu stanovanj, grajenih
za trg, sklenjene med prodajalcem Splošno
gradbeno podjetje Grosuplje, Taborska c. 13,
ki ga zastopa generalni direktor Alojz Nebec
in kupci 1. Šolmajer Tomažem (roj. l. 1949),
Šolmajer Janezom (roj. l. 1913) Šolmajer Marijo (roj. l. 1916), Novo mesto, Kristanova 4
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ter Šacer Jelko, Ljubljana, Kosovelova 31,
za trisobno stanovanje št. 21, v V. nadstropju, v neto izmeri 74,10 m2, v Lameli – 2 v
II. zazidalni etapi izgradnje soseske BS-7 v
Ljubljani, ki stoji na zemljišču parc. št. 552/1,
551 (stara izmera) oziroma 273, 274 (nova
izmera), k.o. Stožice,
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 12.
1983, sklenjene med prodajalcema Šolmajer
Tomažem in Šolmajer Jelko, roj. Šacer, Bratovševa ploščad 20 in kupcem Ketiš Ivom, Maribor, Metelkova 39/a, za trisobno stanovanje
št. 21, v V. nadstropju stanovanjske stavbe,
Bratovševa ploščad 20, Ljubljana, stoječe na
parceli št. 273 in 274, k.o. Stožice,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 10.
1988, sklenjene med prodajalcem Ketiš
Ivom, Maribor, Neratova 1 in kupcema Rojko
Romanom in Svoljšak-Rojko Vido, Ljubljana,
Prušnikova 25, za trisobno stanovanje št. 21,
v V. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani,
Bratovševa ploščad št. 20, stoječe na parc.
št. 273 in 274, k.o. Stožice.
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 25. 11. 2005
Dn 33186/2005
Os-34265/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ksenije
Romaniuk, Jakčeva 2, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju številka 75, v 6. nadstropju, Jakčeva
2, Ljubljana, v izmeri 41,72 m2, z identifikatorjem 75.E, vpisanim v podvložek številka
1259/75, k.o. Štepanja vas, dne 9. 6. 2005
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 32/78 z
dne 21. 2. 1978, o prodaji in nakupu stanovanja, zgrajenega za tržišče, sklenjene med
prodajalcem Imos - Podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del doma in v tujini,
p.o Ljubljana, Trg VII. kongresa ZKJ št. 1, ki
ga zastopa glavni direktor Miloš Turk, dipl.
inž. gr., v imenu in za račun prodajalca SGP
konstruktor, TOZD Gradbeništvo, Maribor, in
sicer po pogodbenem pooblastilu z dne 25. 5.
1971, pod št. 75/71 in kupcema Zavadlav
Ignacem (pri Zavadlav Zdenko), Ljubljana,
Streliška 5 ter Zavadlav Zdenko, Streliška 5,
Ljubljana, za enosobno stanovanje, tip S 111
v VI. nadstropju, št 75, v izmeri 39,57 m2, v
stolpnici SO - 6, Štepanjsko naselje v Ljubljani, zgrajeno na parceli št. 297, 296/1, 295,
659, 403, 404, 405, k.o. Štepanja vas.
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 25. 11. 2005
Dn 16462/2004
Os-34475/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rozalije
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Havnik, Črtomirova 16, Ljubljana, v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 2, v izmeri 46,17 m2, z
identifikatorjem 2.E, vpisano v vl. št. 3677/2,
k.o. Bežigrad, pod Dn št. 16462/2004, izdalo sklep o začetku postopka zemljiškokjižne
listine, kupne pogodbe št. 68-1876 z dne
13. 11. 1968, sklenjene med prodajalcem
Poslovno združenje Giposs Ljubljana, ki ga
je zastopa SG Standard, Ljubljana, Celovška 87 in kupcem Rozalijo Havnik, roj. 24. 8.
1938, takrat iz Ljubljane, Čopova 11a, katere
vsebina je prodaja enosobnega stanovanja št
2 v pritličju, I. stopnišče, v čisti skupni stanovanjski površini 42,20 m2, v objektu F-1, ob
Črtomirovi ulici v Ljubljani, sedaj Črtomirova
18, ki sedaj stoji na parc. št. 1729/1, k.o. Bežigrad. Stanovanje je vpisano v podvložku št.
3677/2, k.o. Bežigrad.
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 22. 11. 2005
Dn 16066/2000
Os-36197/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ljudmile
Gorenšek, Vojkova 77, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, v
postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 135, v sedemnajstem
nadstropju večstanovanjske hiše Vojkova 77,
Ljubljana, z identifikatorjem 135.E, vpisano v
vl. št. 1448/142, k.o. Brinje I, dne 20. 6. 2005,
pod Dn št. 16066/2000, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o razdelitvi skupnega premoženja bivših zakoncev z dne 17. 12. 1980,
ki sta jo sklenila Zornada Branko in Zornada
Karmen, oba Kamnogoriška 45, Ljubljana,
za enosobno stanovanje št. 135, v XVII. nadstropju stolpnice ST-3 v soseski BS-3 Stožice, v površini 43,36 m2, Hosiminhova ulica,
stanovanjska stolpnica stoji na parcelah št.
477, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 479,
480, 834 in 408/2, k.o. Brinje.
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 14. 12. 2005
Dn 12327/2004
Os-36198/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jerneja
Perneta, Kumanovska 1, Ljubljana, v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju Kumanovska 1, Ljubljana, z
identifikatorjem 27.E, in kleti z identifikatorjem 28.E, vpisani v vl. št. 584/12, k.o. Poljansko predmestje, dne 5. 4. 2005, pod Dn št.
12327/2004, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 15/44-61 z dne 20. 8.
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1963, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom občine Ljubljana - Center in
kupcem Andrejem Levačičem, T. Masarykova 6, Čakovec, za dvosobno stanovanje v
Šaranovičevi – Kumanovski, številka 8/I.
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 14. 12. 2005
Dn 14318/2005
Os-36200/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Erike
Albreht, Gasilska ulica 42, Pijava Gorica,
Škofljica, zaradi izbrisa hipotek, vpisanih
pri nepremičnini s parcelno številko 1246/4 v
katastrski občini Pijava Gorica, in sicer pri deležu 1/4, last Erike Albreht, dne 28. 9. 2005,
pod opr. št. Dn 14318/2005, izdalo sklep o
začetku postopka izbrisa starih hipotek:
– izbris hipoteke, vknjižene v korist upnika SOZD Astra, delovna skupnost skupnih služb, Titova 77, Ljubljana, za znesek
400.000 YUD, ki je bila vpisana pod opr. št.
Dn 6724/1985, po posojilni pogodbi z dne
14. 6. 1984;
– izbris hipoteke, vknjižene v korist upnika DS Astra, Ljubljana, za denarno terjatev
v znesku 3,000.000 YUD, ki je bila vpisana
od opr. št. Dn 440/1988, o posojilni pogodbi
z dne 13. 1. 1988;
– izbris hipoteke, vknjižene v korist DO
Astra, Interna banka, Staničeva 41, Ljubljana, za znesek 4,500.000 YUD, po posojilni
pogodbi z dne 21. 11. 1988, vpisani pod opr.
št. Dn 8339/1988;
– izbris hipoteke, vknjižene v korist Astra,
d.o.o., Komenskega 11, Ljubljana, vpisani
pod opr. št. Dn 6499/1990, po posojilni pogodbi z dne 30. 7. 1990.
Pozivajo se vsi morebitni upniki oziroma
zastavni upniki, da primeru, če izbrisu starih
hipotek, ki so predmet tega postopka, nasprotujejo, v treh mesecih od objave oklica
vložijo ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2005
Dn 25152/2004
Os-36342/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije
Magdalene Tihelj, Zaloška 133, Ljubljana, v
postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju št. 17, Brodarjev trg 12,
Ljubljana, z identifikatorjem 195.E, vpisano v
vl. št. 1485/195, k.o. Moste, dne 12. 5. 2005,
pod Dn št. 25152/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, menjalne pogodbe št. 412-161/84-M,
za nepremičnine – 4 pasovna Zaloška cesta
(AOP - 376) z dne 31. 5. 1984, sklenjene
med Občino Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana, Proletarska 1, po pooblastilu Zavod za
izgradnjo Ljubljane, n.sol.o., TOZD Urejanje
stavbnega zemljišča n.sub.o., Ljubljana, Kardelejva ploščad 22, ki ga zastopa dirketor
Emil Zalar in Makovec Elizabeta, roj. 1914, iz
Ljubljane, Zaloška 131, za dvosobno stanovanje številka 17, v Ljubljani, Trg Oktobrske
revolucije št. 14, v izmeri 59,60 m2, v objektu
A-6 stanovanjske soseske MS 4,5 Fužine, ki

stoji na zemljišču del parc. št. 414/81, 1185/2,
1184/3, 1183/2 in 1182/2, k.o. Moste.
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 15. 12. 2005
Dn 2511/2001
Os-36343/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Dragaša, Zakotnikova 7, Ljubljana, v postopku
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju št. 8, v drugem nadstropju, Zakotnikova
7, Ljubljana, z identifikatorjem 45.E, in shrambi v kleti z identifikatorjem 46.E, vpisani v vl.
št. 1446/24, k.o. Moste, dne 15. 6. 2005, pod
Dn št. 2511/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 2. 1993,
sklenjene med prodajalcem Tomažem Završnikom, Pod bresti 31, Ljubljana in kupcem
ZIL Inženiring d.d. Ljubljana, Kersnikova 10,
ki ga zastopa direktor Nestor Mankoč, dipl.
inž. gr., za enosobno stanovanje št. 8, v izmeri 35,03 m2, v II. nadstropju stanovanjske
hiše ter shrambe št. 8, v izmeri 2,34 m2, v kleti
stanovanjske hiše na Zakotnikovi ulici 7, Ljubljana, parc. št. 1368, vl. št. E5, k.o. Moste.
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 14. 12. 2005
Dn 18703/2002
Os-37424/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Grgiča, Beblerjev trg 6, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju št. 36/IV v izmeri 58,90 m2, z identifikatorjem št. 00077/109, in pomožnem prostoru
(kleti) v izmeri 3,38 m2, z identifikatorjem
00077/110, vpisani pri podvložku št. 359/1,
k.o. Nove Jarše, dne 7. 11. 2005, pod opr. št.
Dn 18703/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
menjalne pogodbe z dne 30. 1. 1983, sklenjene med Žgur Bertok Darjo, Beblerjev trg 6,
Ljubljana in Grgič Milanom ter Grgič Cvetko,
oba Verovškova 41, Ljubljana, za stanovanje
št. 6 in loggio s pripadajočo kletjo, v izmeri
57,81 m2, na Beblerjevem trgu 6 v Ljubljani
in stanovanje št. 12 na Ane Ziherlovi 10 v
Ljubljani, v izmeri 33,2 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2005
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Dn 37280/2004
Os-38050/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Leonore
Bašelj, Ulica talcev 1, Zagorje ob Savi, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju št.
78, v 4. nadstropju z identifikatorjem 232.E, z
balkonom št. 78, v 4. nadstropju z identifikatorjem 233.E in kletjo št. 78, z identifikatorjem
234.E, vse Črtomirova 22, Ljubljana, vpisano
v vl. št. 2852, k.o. Bežigrad, dne 17. 8. 2005,
pod opr. št. Dn 14482/2002, izdalo skep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 51-017/92
12/N, sklenjene med Republiko Slovenijo,
RTV Slovenija, javnim zavodom v Ljubljani,
Kolodvorska 2-4, ki jo zastopa v.d. generalnega direktorja Peter Mori, kot prodjalcem
in Trajanko Pokleka, Črtomirjeva ulica 22,
Ljubljana, kot kupcem, o prodaji stanovanja
št. 78 (prej 37), v IV. nadstropju v Ljubljani,
Črtomirova 22, v zapadnem delu Savskega
naselja, v bloku D3, 4.
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 23. 12. 2005
Dn 10111/2002
Os-38056/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Marije Plevnik, Glinškova ploščad 9, Ljubljana in Milana
Plevnika, Ulica bratov Učakar 98, Ljubljana,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini stanovanju št. 3, v visokem pritličju, v izmeri
65,69 m2, z identifikatorjem 8.E, s shrambo
v kleti, v izmeri 3,96 m2, z identifikatorjem
9.E, Glinškova ploščad 9, Ljubljana, vpisani
v podvložek št. 1862/4, v katastrski občini Ježica, dne 7. 11. 2005, pod opr. št. Dn
1011/2002, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. L-954-BV/PF o prodaji in nakupu stanovanja, sklenjene med prodajalcem SGP
Stavbenik Koper, n.sol.o., TOZD GO Ljubljana, n.sol.o., Hotimirova 19, Ljubljana in kupcema Milanom Plevnikom, Komandanta Staneta 5, Ljubljana in Marijo Plevnik, Novakova
5, Ljubljana, za stanovanje tip 1002 v Soseski BS-7, enosobno stanovanje št. 3, v visokem pritličju v lameli 9 (Glinškova ploščad 9)
Ljubljana–Bežigrad, v izmeri 46,77 m2, parc.
št. 1228, k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2006
Dn 4378/2001
Os-1909/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darinke Kostevc
Blesch, Beblerjev trg 12, Ljubljana, o predlogu

za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št.
52, v 7. nadstropju, z identifikatorjem 52.E,
v izmeri 42,87 m2, Beblerjev trg 12, Ljubljana, vpisani v podvložek št. 350/52, katastrska
občina Nove Jarše, dne 9. 11. 2005, pod opr.
št. Dn 4378/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 11 z dne 18. 11. 1991, ki sta jo sklenila ZG
– Železniška srednja šola Ljubljana, Aljaževa
32, Ljubljana, kot prodajalcem in Kostevc-Blesch Darinko, Beblerjev trg 12, Ljubljana, kot
kupcem, za stanovanje št. 52, v 7. nadstropju,
Beblerjev trg 12, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2006
Dn 1061/2002
Os-1910/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lozice
Djordjevič, Kunagverjeva 8, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 5, v pritličju, v izmeri 33,29 m2, z identifikatorjem 101.E, Kunaverjeva 8 v Ljubljani,
vpisani pri podvložku št. 2945/82, k.o. Dravlje,
dne 7. 11. 2005, pod opr. št. Dn 10612/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 77-5845 z dne 13. 7. 1977, sklenjene
med prodajalcem Giposs SOZD, Združeno
gradbeno podjetje, Ljubljana, Dvoržakova 5,
n.sol.o., in kupcem Požar Majdo, Mirna pot 4,
Ljubljana, za enosobno stanovanje, št. P/05,
v pritličju, v objektu B-3, ki stoji na parceli št. 951/11, k.o. Dravlje ter kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 9. 1987, sklenjene med
prodajalko Požar Majdo, Bijedičeva 8, Ljubljana in kupcem Lukan Zdravkom, Kajuhova 8,
Radovljica, za enosobno stanovanje št. P/05
v pritličju, v stanovanjskem bloku Ljubljana,
Bijedičeva 8, v objektu B-3, ki stoji na parceli
št. 951/11, k.o. Dravlje, soseska ŠS - 7/1.
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 12. 1. 2006
Dn 33759/2004
Os-1911/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Olge
Bosilj, Janežičeva 25, Ljubljana, o predlogu
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 12,
v 2. nadstropju, Janežičeva 25, Ljubljana, z
identifikatorjem 212.E, vpisanim v podvložek
številka 26/62, v katastrski občini Prule, dne
9. 2. 2005, pod opr. št. Dn 33759/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji ne-
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premičnine v 2. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Janežičeva 25, Ljubljana, ki
predstavlja stanovanje št. 12 v izmeri 67 m2,
veliko shrambo v izmeri 1,10 m2, malo shrambo v izmeri 0,35 m2 (obe shrambi se nahajata v kleti tega večstanovanjskega objekta),
podvl. št. 26/62, parc. št. 22/34, k.o. Prule, ki
je bila sklenjena med Stanovanjsko zadrugo
Tehnika in Dreu Milanom ter kupoprodajne
pogodbe z dne 9. 6. 1975, sklenjene med
Dreu Milanom, Janežičeva 25, Ljubljana in
Bosilj Jožetom, Janežičeva 25, Ljubljana, za
stanovanje na Janežičevi ul. 25, v II. nadstropju, k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2006
Dn-3369/2003
Os-1922/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janka Briškega, Ulica Hermana Potočnika 23, Ljubljana,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju v
izmeri 35,71 m2, z identifikatorjem 39.E in pomožnim prostorom v izmeri 3,84 m2, z identifikatorjem 40.E, Ulica Hermana Potočnika
23, Ljubljana, vpisanima v podvložek številka
348/21, v katastrski občini Nove Jarše, dne
8. 11. 2005, pod opr. št. Dn 3369/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
stanovanja kot posameznega dela stavbe št.
72-81-S z dne 14. 9. 1972, sklenjene med
Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis,
Ljubljana, Korytkova ulica 2 in Hanžl Jelko,
Zaloška 2, Ljubljana, kot kupcem, za enoinpolsobno stanovanje št. 1 v pritličju, v približni stanovanjski površini 35,37 m2, v stanovanjskem bloku S-9, v stanovanjski soseski
Nove Jarše, ki stoji na parcelah št. 1780/1,
1781, 1782/1, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2006
Dn 4617/2003
Os-1924/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza
Medena, Moškričeva ulica 34, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
stanovanju št. 12, v 3. nadstropju, v izmeri
67,46 m2, z identifikatorjem 12.E, Moškričeva
ulica 34, Ljubljana, vpisani pri podvložku št.
1264/12, k.o. Štepanja vas, dne 8. 11. 2005,
pod opr. št. Dn 4617/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o zamenjavi nepremičnin št.
2/1 - 349/64 z dne 24. 6. 1965, sklenjene
med Marijo Meden in ml. Mirom Medenom,
ml. Petrom Medenom in ml. Janezom Mede-
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nom, ki jih zastopa mati Marija Meden, vsi
Ravnikarjeva ul. 6, Ljubljana in Skladom za
gradnjo bolnišnic, Ljubljana, Zalokarjeva ul.
10/III, za stanovanje v hiši Ravnikarjeva ul. 6,
Ljubljana in za stanovanje z označbo št. 12,
v 45. stanovanjskem bloku v Moškričevi ulici
na Kodeljevem v Ljubljani, skupaj z drvarnico
v kleti; stanovanje meri 65 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2006
Dn 1244/2001
Os-1929/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jerneja Špilerja, Smrečnikova 6, Novo mesto, ki ga zastopa
Arkada nepremičnine, d.o.o., Celovška 185,
Ljubljana, ki jo zastopa Klavdija Šušnjara, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
- enosobnem stanovanju št. 1004 v X. nadstropju, v izmeri 39,56 m2, s kletno shrambo
št. 1004, z identifikatorjem 67.E, Brilejeva 12,
Ljubljana, vpisani v podvložek št. 2917/73 v
katastrski občini Dravlje, dne 15. 12. 2005,
pod opr. št. Dn 1244/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, soinvestitorske pogodbe št. 83-7922 z
dne 11. 7. 1983, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga zastopa direktor
TOZD Slavko Bajt, dipl. inž. arh. (pooblaščeni
investitor) in Jožetom Kolaričem, Kotnikova
8/a, Ljubljana (soinvestitor), za enosobno stanovanje v X. nadstropju v izmeri 39,56 m2, v
stanovanjskem objektu S-2 v soseski ŠS-8/2
Dravlje in prodajne pogodbe z dne 8. 12.
1986, sklenjene med prodajalcem Kolarič
Jožetom, Brilejeva 12, Ljubljana in kupcem
Kocjančič Alenko, Željne 18, Kočevje, za enosobno stanovanje v X. nadstropju objekta S-2
v izmeri 39,56 m2, Brilejeva 12, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2006
Dn 7559/2000
Os-2720/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Marije Ravnik, Bergantova
16, Trzin, o predlogu za vzpotavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju št. 19, v 3. nadstropju,
v izmeri 25,84 m2, z identifikatorjem 19.E, v
Ljubljani, Vožarski pot 10, vpisani pri podvložku št. 418/19, k.o. Ljubljana mesto, dne
16. 12. 2005, pod opr. št. Dn 7559/2000,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 127/35 z dne 11. 4. 1961, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine
Ljubljana Center, Ljubljana, kot prodajalcem,
in Koštomaj Justino, Poljanska 49, Ljublja-
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na, kot kupcem, za garsonjero št. 19, v III.
nadstropju, stolpič B-21 Prule, k.o. Karlovško
predmestje.
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 23. 1. 2006

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2006

Dn 4699/2000
Os-2721/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Roka Podobnikarja, Cesta na Vrhovce 40, Ljubljana,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
- garsonjeri št. 7, v 1. nadstropju, v izmeri 24,84 m2, z identifikatorjem 7.E, Vožarski
pot 10, Ljubljana, vpisani v podvložek št.
418/7, v katastrski občini Ljubljana mesto,
dne 18. 11. 2005, pod opr. št. Dn 4699/2000,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, kupoprodajne pogodbe št. 127/33 z dne 13. 4. 1961, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center, Ljubljana, kot prodajalcem in Živo
Zadel, Trdinova 2, Ljubljana, kot kupcem za
garsonjero na Prulah, v I. nadstropju številka
7, v stanovanjsko-poslovni zgradbi PRULEB
- 21 in dogovora o spremembi kupoprodajne
pogodbe št. 127/33 z dne 13. 4. 1961, št.
05/2-127/33-1960 z dne 5. 1. 1964, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center in Podjetjem Jugotekstil v Ljubljani
ter Zadel Živo, Vožarski pot 10, Ljubljana, za
garsonjero v B-21 št. 7 na Prulah.
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 24. 1. 2006

Dn 5688/2000
Os-2958/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zdravka
Valentinčiča, Kozaršče 29, Tolmin, ki ga zastopa podjetje Otium d.o.o. Ljubljana, Lily
Novy 34, Ljubljana, o predlogu za zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice
na nepremičnini - stanovanju št. 121, v 15.
nadstropju, v izmeri 28,44 m2, identifikatorjem 121.E, v Ljubljani, Vojkova 77, vpisani
pri podvložku št. 1448/128, k.o. Brinje, dne
16. 12. 2005, pod opr. št. Dn 5688/2000, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. BS-3 ST-3 181/97 z
dne 26. 1. 1979, sklenjene med Združenim
gradbenim podjetjem Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5, (kot prodajalcem) in Dular Črešnik
Betko, Bratov Učakar 94, Ljubljana (kot kupcem), za stanovanje v skupini E, v stolpnici
ST-3, v XV. nadstropju, št. 121, vrsta G, površina 26,35 m2, ki se gradi v Hošiminhovi ulici,
parc. št. 477, 481, 482, 483, 484, 485, 486,
479, 480, 834, 408/2, 473, k.o. Brinje;
– prodajne pogodbe z dne 24. 4. 1981,
sklenjene med Betko Dular Črešnik, Bratov
Učakar 94, kot prodajalko in Barbaro Dolinar,
Ul. II. grupe št. 9, Celje, kot kupovalke, za
stanovanje v stolpnici ST-3, v XV. nadstropju
št. 121, v izmeri 26,35 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2006

Dn 2736/2005
Os-2722/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ksenije Heric Marinček, Ul. Metoda Mikuža 8, Ljubljana,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju številka 57, v 5. nadstropju,
v izmeri 100,66 m2, z identifikatorjem 163.
E, balokon št. 57, v 5. nadstropju, v izmeri
8,56 m2, z identifikatorjem 164.E, in pomožni prostor št. 57 v kleti, v izmeri 4,03 m2,
z identifikatorjem 165.E, Ul. Metoda Mikuža 8, Ljubljana, vpisani v podvložek številka
2874/57, v katastrski občini Bežigrad, dne
12. 12. 2005, pod opr. št. Dn 2736/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 3/91 z dne
15. 3. 1992, sklenjene med prodajalcem Studio Consulting, p.o., Ljubljana, Dunajska 5,
ki jo zastopa v.d. direktorja Matjaž Prinčič in
kupcem Janijem Bavčerjem, Metoda Mikuža
8, Ljubljana, za stanovanje št. 57, v V. nadstropju v stanovanjski hiši BS 2/2, Rapova
jama, Ljubljana.

Dn 24094/2002
Os-3666/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagatelja Franca Pozveka,Tbilisijska 38,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje, z identifikatorjem 25.E in 26.E,
vpisanem v podvložek št. 4225/18, v katastrski občini Vič, dne 15. 12. 2005, pod opr. št.
Dn 24094/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe številka 272 z dne
7. 10. 1992, o prodaji stanovanja številka 13,
v Tbilisijski ulici 38, v Ljubljani, sklenjeni med
prodajalcem PTT podjetje Ljubljana, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana in kupcem Zlato Ozimek, tbilisijska 38, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2006
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Dn 2952/2001
Os-3667/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Milkovič Jožeta in Milkovič
Ide, oba Šarhova 16, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju št. 9, v 2. nadstropju, z balkonsko
ložo in kletjo, na naslovu Šarhova ulica 16,
Ljubljana, z identifikatorjem 9.E, vpisanem
v podvložku št. 1441/9, v katastrski občini
Brinje I, dne 13. 12. 2005 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 9. 1965 (skupaj z overitvijo
podpisov dne 24. 2. 1966) med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš ObS Ljubljana Bežigrad, ki ga zastopa predsednik UO Sklada
Obersnel Oskar, in Sluga dr. Janezom, Celovška št. 90, kot kupcem, za stanovanje št.
9 v II. nadstropju, v izmeri 72 m2, stopnišče
IV, v objektu na parc. št. 236, 241, 242, 244,
245, 246, k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2006
Dn 3953/2001
Os-3669/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mihaela
Gramca, Šarhova 16, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju št. 8, v 2. nadstropju na naslovu Šarhova
16, Ljubljana, z identifikatorjem 8.E, vpisanim
v podvložku št. 1441/8, v katastrski občini
Brinje I, dne 13. 12. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 4. 9.
1965 (skupaj z overitvijo podpisov dne 15. 2.
1966) med Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš ObS Ljubljana Bežigrad, ki ga zastopa
predsednik UO Sklada Obersnel Oskar, in
Zver Nušo, Ljubljana, Samova 9, kot kupcem,
za stanovanje št. 8, v II. nadstropju, v izmeri
37,05 m2, stopnišče IV, v objektu na parc. št.
236, 241, 242, 244, 245, 246, k.o. Brinje.
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 1. 2. 2006
Dn 27490/2003
Os-4524/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Karoline Veberič, Pokopališka 1, Ljubljana, ki jo zastopa
podjetje Otium d.o.o. Ljubljana, Lily Novy 34,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
- stanovanju št. 8, v 1. nadstropju v izmeri
24,32 m2, z identifikatorjem 7.E, v Ljubljani,
Pokopališka ulica 6, vpisani pri podvložku
št. 1442/7, k.o. Moste, dne 16. 12. 2005,

pod opr. št. Dn 27490/2003, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prenosom lastništva med Občino
Ljubljana Moste Polje, kot prodajalcem, in
Indos Industrija transportnih in hidravličnih
strojev d.d., v stečaju, Industrijska 3, Ljubljana, za enosobno stanovanje (garsonjero) v
Ljubljani, Pokopališka 6/I, v izmeri 23,30 m2,
stoječi na parc. št. 971/2, vpisani v vl. št.
1010, k.o. Moste.
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 9. 2. 2006
Dn 15212/2000
Os-4525/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije
Testen, Zaloška 92c, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju št. 16, v 4.
nadstropju Zaloška 92c, Ljubljana, vpisanim
v podvložek številka 1432/16, z identifikatorjem 16.E, v katastrski občini Moste, dne
2. 11. 2005, pod opr. št. Dn 15212/2000, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 4. 1969, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Zidar Kočevje, Trg 3.
oktobra št. 23 in Testen Ludvikom ter Testen
Marijo, Zaloška 107, Ljubljana, za enosobno
stanovanje št. 16, v IV. nadstropju, stopnišče
4, s stanovanjsko površino 32,23 m2, v stanovanjskem objektu blok ob Zaloški cesti,
zgrajenem na parceli št. 1062, 1064, 1065,
1067, 1068, 1070/1 in 1071, k.o. Moste.
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 9. 2. 2006
Dn 7512/2005
Os-4526/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Angelce
Sojer, Brodarjev trg 13, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka 53,
Brodarjev trg 15, Ljubljana, v izmeri 55,80 m2,
z identifikatorjem 53.E, vpisanim v podvložek
številka 1484/53, v katastrski občini Moste,
dne 3. 6. 2005, pod opr. št. Dn 7512/2005
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 3/KTL z
dne 8. 10. 1993, sklenjene med prodajalcem
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije,
Dunajska cesta 22, Ljubljana, ki ga zastopa
direktor Edvard Oven, dipl. ek. in kupovalko
Angelo Sojer, EMŠO 2110955505449, stanujočo na brodarjevem trgu 15 v Ljubljani,
za stanovanje v V. nadstropju, označeno s
št. 53, v stanovanjski stavbi na Brodarjevem
trgu 15 v Ljubljani.
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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
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2006
Dn 17383/2001
Os-4527/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dragoslava
Zajkeskovića, Preglov trg 10, Ljubljana, ki
ga zastopa Mihajlo Romić, Preglov trg 10,
Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju št. 53, v 5. nadstropju, v izmeri 83,90 m2, s kletjo št. 53, v izmeri
3,24 m2, Preglov trg 10, Ljubljana, vpisani v
podvložek št. 1469/46, z identifikatorjem 133.
E in 134.E, v katastrski občini Moste, dne
14. 11. 2005, pod opr. št. Dn 17383/2001,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2960/1-06/91 z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med Železniškim gospodarstvom
Ljubljana, Kolodvorska 39, Ljubljana, kot prodajalcem in Zlatkom Zebičem, Leninov trg 14,
Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje št. 53, v
5. nadstropju, Leninov trg 14, Ljubljana in
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi
o prodaji stanovanja št. 2960/1-06/91 z dne
18. 11. 1991, št. 2960/2-06/91 z dne 17. 2.
1993, sklenjene med Slovenske Železnice
Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, kot pravni
naslednik Železniškega gospodarstva, kot
prodajalcem in Zlatkom Zebičem, Leninov
trg 14, Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje
št. 53/V, v Ljubljani, Leninov trg 14.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2006
Dn 10437/2000
Os-5735/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Staneta
Geča, Zaloška 92c, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 6, v 1.
nadstropju, Zaloška cesta 92c, Ljubljana, z
identifikatorjem 6.E, vpisanem v vložek št.
1432/6, k.o. Moste, dne 22. 8. 2005 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 768/1-68 z
dne 15. 10. 1968, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Zidar Kočevje, Trg 3.
oktobra 23, ki ga zastopa direktor Franc Bojc,
kot prodajalcem in Geč Stanetom, Šaranovičeva 9/b, Ljubljana, kot kupcem, o prodaji
dvosobnega stanovanja s kabinetom št. 7, v
I. nadstropju z neto stanovanjsko površino
61,45 m2, v stanovanjskem objektu blok ob
Zaloški cesti, zgrajenem na parc. št. 1062,
1064, 1067, 1068, 1070/1 in 1071, k.o. Moste in
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– pogodbe o spremembi in dopolnitvi kupoprodajne pogodbe št. 768/1-68, sklenjene
med SGP Zidar Kočevje, kot prodajalcem in
Geč Stanetom, Šaranovičeva 9/b, Ljubljana,
kot kupcem, o prodaji dvoinpolsobnega stanovanja št. 6/I. na d. stopnišče 4, zgrajenega
na parc. št. 1062, 1064, 1065, 1067, 1068,
1070/1 in 1071, k.o. Moste.
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. 2. 2006
Dn 4634/2004
Os-32514/05
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mraljak, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Veseljka Ivanovića, Maistrova 9, Slovenj Gradec, zastopanega po odv. Tonetu Kozelju
iz Slovenj Gradca, za vknjižbo lastninske
pravice pri nepremičnini, garsonjeri št. 6 –
sever, v I. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Maistrova 9, Slovenj Gradec,
stoječe na parc. št. 814/3, k.o. Slovenj Gradec (sedaj vpisane v zemljiški knjigi z ident.
št. 850-1242-010, podvložek št. 1437/9,
k.o. Slovenj Gradec), izdalo sklep Dn št.
4634/2004 z dne 16. 11. 2005, s katerim je
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 4. 5. 1993, sklenjene med prodajalcem
Lesno – Trgovino inženiring d.o.o. – v stečaju, Slovenj Gradec, in kupcem Veseljkom
Ivanovićem, Maistrova 9, Slovenj Gradec, o
nakupu garsonjere št. 6 – sever, v I. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Maistrova 9, Slovenj Gradec, stoječe na parc. št.
814/3, k.o. Slovenj Gradec (sedaj vpisane v
zemljiški knjigi z ident. št. 850-1242-010, z.k.
podvložek št. 1437/9, k.o. Slovenj Gradec).
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Veseljka Ivanovića, roj. 6. 6. 1949, Maistrova 9,
Slovenj Gradec, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 11. 2005
Dn 544/2004
Os-1934/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
17. 11. 2005 začel postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 4 z dne 17. 9.
1993, sklenjene med prodajalcem Gradbeno
obrtjo d.o.o. Hrastnik in kupcema Vizovišek
Danijelom in Vizovišek Marjano, oba stan.
Log 2, Hrastnik, s katero sta kupca pridobila stanovanje v stanovanjski hiši Log 2,
Hrastnik, vpisan v podvložku št. 702/11, k.o.
Hrastnik mesto. Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Vizovišek Danijela in Marjane Vizovišek, Log 2, Hrastnik, izgubil. Na
navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Vizovišek Danijela in Marjane Vizovišek, Log 2, Hrastnik.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena
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Zakona o zemljiški knjigi 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 1. 2006
Dn 844/2005
Os-1935/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
17. 11. 2005 začel postopek vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 241/93 z dne 16. 9.
1993 in dodatka k tej pogodbi z dne 16. 1.
1998, sklenjene med prodajalcem Spekter
d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje in kupcem
Tomše Marjanom, Podvine 33, Zagorje ob
Savi, s katero je kupec pridobil stanovanje
v stanovanjski hiši Trg svobode 26, Trbovlje,
original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Spektra d.o.o., Trbovlje, izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Tomše Marjana,
Podvine 33, Zagorje ob Savi. S tem oklicem
se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s
četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 1. 2006
Dn 3801/2004
Os-1936/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
16. 11. 2005 začel postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 4. 5. 1983, med prodajalcem
Stanetom Medija, Kisovec 97, Kisovec in
kupcem Marjanom Leskovarjem, Petelinkarjeva c. 1, Kisovec, s katero je kupec Marjan
Leskovar, Petelinkarjeva c. 1, Kisovec, pridobil lastninsko pravico na garažnem boksu
na parc. št. 227/1, k.o. Loke pri Zagorju.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Marjana Leskovarja, Pelinkarjeva c. 1,
Kisovec, izgubil. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Marjana Leskovarja, Petelinkarjeva
cesta 1, Kisovec. S tem oklicem se pozivajo
imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 1. 2006
Dn 229/2003
Os-1937/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 11. 2005 začel postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, Samoupravnega sporazuma o delitvi premoženja z dne
25. 3. 1982, ki sta ga sklenila udeleženca
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji in medobičnska
zdravstvena skupnost Ljubljana (MOZS), s
katero je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pridobil lastninsko pravico na nepremičnini, vpisani pri vl.
št. E2, k.o. Trbovlje, pri posameznih delih
stavbe zap. št. B/VI, zap. št. B/VII in zap.

št. B/VIII. Samoupravni sporazum se je po
izjavi predlagatelja Zavoda za pokojninsko
in invalidsko Zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Zavoda za pokojninsko in
invalidsko Zavarovanje Slovenije. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu
s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 1. 2006
Dn 3614/2004
Os-1938/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 11. 2005 začel postopek vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 8. 11. 1991 in
aneksa z dne 19. 12. 1991, sklenjene med
prodajalcem SIZ Strojno-elektro industrijo
p.o. in kupcema Grabnar Milanom in Grabnar Vitalom, oba stan. C. zmage 3, Zagorje
ob Savi, s katero sta kupca Grabnar Milan
in Grabnar Vital, oba stan. Cesta zmage 3,
Zagorje ob Savi, pridobila lastninsko pravico
na stanovanju št. 1, v večstanovanjski hiši C.
zmage 3, Zagorje ob Savi, vpisan v parc. št.
835 – ident. št. stavbe 837, k.o. Zagorje mesto, vl. št. 1262. Original pogodbe se je po
izjavi predlagatelja Grabnar Vitala, C. zmage
3, Zagorje ob Savi, izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Grabnar Vitala, C. zmage 3,
Zagorje ob Savi. S tem oklicem se pozivajo
imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 1. 2006
Dn 2289/2001
Os-1939/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
16. 11. 2005 začel postopek vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 4/93, sklenjene med
prodajalcem IBT Projektiranje in inženiringi
p.o. Trbovlje in kupcem Jano Pišek, Šuštarjeva 2, Trbovlje, s katero je pridobila stanovanje v stanovanjski hiši Šuštarjeva 2, Trbovlje,
vpisan v podvložku 2698/39, parc. št. 772/65
k.o. Trbovlje. Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Jane Pišek, Šuštarjeva 2,
Trbovlje, izgubil. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice v
korist Jane Pišek, Šuštarjeva 2, Trbovlje. S
tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da
v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi 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 Trbovljah
dne 17. 1. 2006
Dn 1952/2002
Os-1940/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
16. 11. 2005 začel postopek vzpostavitev
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zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 399/93, sklenjene med prodajalcem Spektrom d.o.o.,
Trbovlje in kupcem Matkovič Silvo Rafaelo,
Opekarna 20b, Trbovlje, s katero je kupec
pridobil stanovanje v stanovanjski hiši Opekarna 20b, Trbovlje, vpisan v podvložku št.
2772/59, parc. št. 192/46, k.o. Trbovlje. Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Matkovič Silve Rafaele, Opekarna 20b,
Trbovlje, izgubil. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Matkovič Silve Rafaele, Opekarna
20b, Trbovlje. S tem oklicem se pozivajo
imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi 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 Trbovljah
dne 17. 1. 2006
Dn 2820/2004
Os-3298/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
16. 11. 2005, začel postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 6. 1994, sklenjene med Razvojnim centrom Tivoli d.o.o. Ljubljana Črnuče
in Drnovšek Natašo, Lepotni salon Nataša,
Kidričeva 4a, Zagorje ob Savi ter pogodbe o prodaji in nakupu poslovnih prostorov
kot posameznega dela stavbe z dne 22. 10.
1993, sklenjena med prodajalcem GIB Beton
Holding Zagorje ob Savi d.o.o. in kupcem
Razvojnim centrom Tivoli d.o.o., Ljubljana, s
katero je kupec pridobil nepremičnino, parc.
št. 1184, parc. št. 1182, vl. št. E9, k.o. Zagorje-mesto. Original pogodbe se je po izjavi
predlagateljice Mandelc Nataše, Cesta zmage 37, Zagorje ob Savi, izgubil. Na navedeni
nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Nataše Mandelc, Cesta
zmage 37, Zagorje ob Savi. S tem oklicem
se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s
četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi 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 Trbovljah
dne 17. 1. 2006
Dn 2932/2004
Os-4531/06
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Husa Merdanovića, Logatec, Pavšičeva ulica
34, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 12. 12. 1988,
sklenjene med DO Gradnik Logatec, kot prodajalcem ter Mitrovič Zlato in Zvonkom, Ljubljana, Prušnikova 27, kot kupcema in
– sporazuma o delitvi skupnega premoženja in sporazuma o varstvu, vzgoji in preživljanju mld. Grunwald Uroša z dne 7. 1. 1994.
Za stanovanje št. 8, v 2. etaži bloka v
Logatcu, Pavšičeva ulica 34, s pripadajočim
pomožnim prostorom, na parc. št. 1554/52,
k.o. Blekova vas, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Hasa Merdanovića, Logatec, Pavšičeva ul. 34.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijejo pravil-

nost oziroma popolnost podatkov o vsebini
prodajne pogodbe z dne 12. 12. 1988 in
sporazuma o delitvi skupnega premoženja
in sporazuma o varstvu, vzgoji in preživljanju mld. Grunwald Uroša z dne 7. 1. 1994,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 14. 2. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 596/2005
Os-4746/06
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni zadevi pod opr. št. P 596/2005, tožnice Briševac
Mare, Kersnikova 17, Velenje, zoper tožnika
Smernič Željka, Topolovac, Republika Hrvaška, v skladu s 82. členom ZPP sklenilo:
toženi stranki Smernič Željku, Topolovac,
Republika Hrvaška, se za začasno zastopnico
postavi odvetnico Nuško Maček Smeh, Prešernova 27, Celje. Začana zastopnica bo zastopala toženo stranko v postopku, dokler tožena
stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem ali dokler center za socialno
delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 1. 2006
P 12/2006
Os-5756/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Stanka Nemaniča,
Božakovo 21, Metlika, proti toženi stranki
1) neznani dediči in neznanokje bivajoči
po pokojnem Nemanič Janezu, Božakovo
21, Metlika in 2) neznani dediči in neznanokje bivajoči po pokojnem Nemanič Jožetu, Božakovo 21, Metlika, zaradi priznanja
lastninske pravice in izstavitve z.k. listine,
pcto 100.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 15. 2. 2006
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega bivališča po pokojnem
Nemanič Janezu, Božakovo 21, Metlika in
neznanim dedičem in neznanokje bivajočim
po pokojnem Jožetu Nemaniču, Božakovo
21, Metlika.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Petrovčič iz Črnomlja, Ulica
Staneta Rozmana 15.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženo stranko neznane dediče in neznanokje bivajoče po pokojnem Nemanič Jožetu,
Božakovo 21, Metlika, vse do takrat, dokler
le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 15. 2. 2006
P 139/2005
Os-5149/06
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni
Renier, v pravdni zadevi tožeče stranke Majde Rozman, Neža 27a, Trbovlje, ki jo zastopa
odv. Dušan Medved iz Krškega, zoper toženo
stranko neznani dediči z neznanim naslovom
po pokojnem Verščaj Martinu, nazadnje stanujočem Veliki Trn 9, Krško, ki ga zastopa
začasni skrbnik odv. Zoran Dular iz Krškega,
zaradi ugotovitve lastninske pravice, podaja
naslednji oklic:
za začasnega skrbnika zapuščine neznanim dedičem z neznanimi naslovi po pokoj-
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nem Verščaj Martinu, nazadnje stanujočem
Veliki Trn 9, Krško, sodišče določa odv. Zorana Dularja, CKŽ 83, Krško.
Skrbnik je upravičen, da v imenu dedičev
toži ali je tožen, da izterjuje terjatve, izplačuje
dolgove in zastopa dediče.
O postavljenem začasnem skrbniku sodišče obvesti pristojni Center za socialno delo,
ki lahko postavi drugega skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 20. 2. 2006
Ig 200/08647
Os-4681/06
Okrajno sodišče v Ljubljani, izvršilni oddelek, je po okrajni sodnici Lilijani Podlesnik, v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem
Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. družba Tratnik, Sočan,
Bogataj iz Ljubljane, zoper dolžnika Grkinič
Darka, Cikava 64, Grosuplje (prej Dag Grafika d.o.o., Šmartinska 28, Ljubljana), zaradi
izterjave 696.689,32 SIT s pp, dne 1. 2. 2006
sklenilo:
dolžniku Grkinič Darku se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Trdinova ul. 5,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2006
P 1202/2004
Os-21253/05
Okrožno sodišče v Mariboru, je po okrožni sodnici Alenki Zadravec, v pradni zadevi
tožeče stranke Ivanke Katava, Pariške komune 7, začasno Črnogorska 16, Maribor, ki jo
zastopa odvetnica Tatjana Prelog-Kolenc iz
Maribora, zoper toženo stranko Milenka Katava, Pariške komune 7, Maribor, sedaj neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske
zveze, na predlog tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na
podlagi določb 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
izven naroka, dne 14. 7. 2005 sklenilo:
toženi stranki Milenku Katavi, neznanega
bivališča, se kot začasna zastopnica postavi
odvetnica Alojzija Kos-Slatinšek iz Maribora.
Začasna zastopnica bo zastopala toženca, dokler toženec ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 7. 2005
N 42/2005
Os-5150/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Bremec Emilijana,
Lokovec 112, Čepovan, ki ga zasotpa odv.
Nada Bolcar iz Solkana, zoper nasprotnega
udeleženca Kolenc Ivana in Kolenc Alojza,
oba neznanega bivališča, zaradi razglasitve
nasprotnih udeležencev za mrtva, izven naroka dne 17. 2. 2006 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnima udeležencema Kolenc Ivanu in
Kolenc Alojzu postavi začasnega zastopnika, odv. Metoda Ceketa iz Ajdovščine, Tovarniška 4A, kateri bo nasprotna udeleženca zastopal v nepravdni zadevi N 42/2005
pred sodiščem, vse dokler organ, pristojen
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za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 2. 2006
P 20/2006
Os-7647/06
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Draga Jakomina, Štanjel
133, 6222 Štanjel, ki ga zastopa odvetnik
Damjan Krt iz Sežane, zoper tožene stranke:
1. Danijela Jakomina, Trst, Italija, 2. Štefana Jakomina, Štanjel (sedaj Trst, Italija), 3.
Marije Manfe, Štanjel in 4. Andreja Ukmarja,
vsi sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice, pridobljene s priposestvovanjem, po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženim strankam, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženim strankam postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana
Sikirica iz Sežane, Ul. 1. maja št. 1, ki bo
tožene stranke v tem postopku zastopal vse
do takrat, dokler tožene stranke ali njihov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 3. 2006
P 181/2005
Os-6858/06
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v
skladu z 82. členom Zakona o pravdnem postopku, s sklepom opr. št. P 181/2005 z dne
2. 3. 2006, v pravdni zadevi tožeče stranke
Zofije Strašek, Grliče 27, Podplat, ki jo zastopa Barica Zidar, odvetnica v Celju, zoper
toženo stranko Milana Iršiča, Ložnica 34,
Celje, neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice (pcto. 1,100.000 SIT),
postavilo toženi stranki Milanu Iršiču, začasno zastopnico Maksimiljano Kincl-Mlakar,
odvetnico v Šmarju pri Jelšah, Slomškova 3,
Šmarje pri Jelšah.
Začasna zastopnica bo toženo stranko
zastopala v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 3. 2006

Oklici dedičem
D 277/2005
Os-28113/05
Marsič Ivan pok. Ivana Marije od Mihaela, iz Loparja 4, Marezige, je razglašen za
mrtvega in določen datum smrti 1. 1. 1950 in
ni zapustil oporoke.
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.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič, Lucija, Vojkova 14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 10. 2005
D 1/90
Os-5281/06
Žigante Urša, roj. Bucaj od Jožefa, po
poklicu gospodinja, iz Loke 9, je dne 23. 11.
1989 umrla in ni zapustila oporoke. Do dedi-
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ščine ima pravico Darinka Žigante iz Avstralije. Ker sodišču ni znano njeno prebivališče,
naj se priglasi sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Dedičinji je postavljena za skrbnico Albina
Markežič iz Lucije, Vojkova 14c, Portorož.
Po preteku enoletnega roka po opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 2. 2006
I D 478/2002
Os-5731/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Napoleonu Brezniku, roj. 27. 10. 1914, nazadnje stan.
Cankarjeva cesta 7, Ljubljana.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zap.
brati oziroma njihovi potomci. Sodišču ni znano prebivališče potomca zap. brata Demetra
Breznika, Roberta Breznika.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva dediča Roberta Breznika,
da se priglasi sodišču v enem letu od objave
tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2006
D 326/2002
Os-2295/06
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 326/2002, vodi zapuščinski postopek po pokojnem Ali Bilal, roj. 5. 8. 1929,
umrlem 2. 5. 2002, nazadnje stan. Potrčeva
c. 1/a, Ptuj.
V zapuščino spada poslovno-stanovanjski objekt na naslovu Potrčeva c. 1/a, Ptuj
in poslovni kiosk na avtobusni postaji na
Ptuju.
S tem oklicem sodišče poziva hčerki neznanega bivališča in druge eventualne dediče, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne
bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi
tega oklica odločilo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 1. 2006

Oklici pogrešanih
N 1/2006
Os-5153/06
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni
Renier, v nepravdni zadevi predlagateljice
Justine Jarh, Dolenji Leskovec 3a, Brestanica, zaradi predloga razglasitve pogrešanega
Jožeta Jarha, roj. 10. 3. 1918, stanujočega
Dolenji Leskovec 3a, Brestanica, za mrtvega, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer
Dušan Jarh, stanujoč na istem naslovu, izven
naroka dne 15. 2. 2006, podaja naslednji
oklic:
Jože Jarh, roj. 10. 3. 1918, stanujoč Dolenji Leskovec 3a, Brestanica, je pogrešan od
dne 3. 1. 2001.
Pogrešani Jože Jarh se poziva, da se v 3
mesecih po objavi tega oklica oglasi sodišču,
prav tako pa se tudi pozivajo vsi, ki kaj vedo
o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču
v 3 mesecih po objavi tega oklica in oklica na
oglasi deski tukajšnjega sodišča.
Kolikor se v odrejenem 3 mesečnem roku
na oklic pogrešani ne bo oglasil in tudi ne bo
drugih obvestil, ki bi izkazovala, da je pogre-

šani še živ, bo sodišče po poteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 15. 2. 2006
N 25/2005
Os-6857/06
Pri tukajšnjem sodišču teče postopek o
razglasitvi za mrtvo Marijano Homovc, rojeno Gerdadovnik, dne 13. 12. 1875, v Župniji
Horjul, nazadnje stanujoči Gabrče 11, Vrhnika. Pogrešana je lega 1895 odpotovala v
Združene države Amerike, od leta 1960 dalje
pa je pogrešana.
Imenovano se poziva, da se v roku treh
mesecev od objave tega oklica oglasi tukajšnjemu sodišču, vse ostale, ki kaj vedo
o njenem življenju pa se poziva, da v istem
roku to sporočijo sodišču ali predlagatelju
Marjanu Kenku, Sivkina ulica 18, Vrhnika. V
nasprotnem primeru bo sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 2. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 348/2006
Rg-7026/06
Družba Vema Grad, prevozništvo in
gradbene storitve, d.o.o., s sedežem Žirovski vrh Sv. Urbana 24, Gorenja vas,
vpisana na reg. vl. št. 1/07268/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Vehar
Marjan, Žirovski vrh Sv. Urbana 24, Gorenja
vas.
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 6. 3. 2006
Srg 336/2006
Rg-4931/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Zavarovalniško zastopanje Gašperšič & Co., d.n.o., Ulica Istrskega odreda 6, Divača, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno številko 1/06025/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenikov
z dne 5. 2. 2006.
Družbenika Zoran Gašperšič in Irena Gašperšič iz Divače, Irena Gašperšič iz Divače,
Istrskega odreda 6, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba nima
zaposlenih delavcev in da prevzemata obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo preostalo 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 14. 2. 2006
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Srg. 14482/2005
Rg-1958/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Cobs, Trgovina in
proizvodnja d.o.o. Ljubljana, Martinčeva 10,
objavlja sklep:
družba Cobs, Trgovina in proizvodnja
d.o.o., Ljubljana, Martinčeva 10, reg. št. vl.
1/15687/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne 13. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Blažun Margareta, Martinčeva 10, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2006
Srg 00135/2006
Rg-3731/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Studio Modrin, storitve
in trgovina, d.o.o., Podgorje 50, Kamnik, ki jo
zastopa notarka Berden Dušica iz Ljubljane,
objavlja sklep:
družba Studio Modrin, storitve in trgovina d.o.o., Kamnik, Podgorje 50, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Ukmar Janko, Piran, Trubarjeva ulica 3 in Vavpetič Ukmar Barbara,
Podgorje 50, Kamnik, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2006
Srg 01559/2006
Rg-4532/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Roth & Roth, servis
za pravniška opravila in šport d.n.o., Archinetova 9, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica
Bogdana Žigon iz Ljubljane, Trdinova 5, objavlja sklep:
družba Roth & Roth, servis za pravniška opravila in šport d.n.o., Archinetova 9,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/37549/0, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družabnika
z dne 15. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Roth Miha, Arcinetova 9,
Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2006
Srg 703/2006
Rg-5145/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog družbe Rok Gregorec &
Co., storitve in consulting, d.n.o., Petrovičeva
9, Ljubljana, v zvezi s predlogom za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Rok Gregorec & Co., storitve
in consulting, d.n.o., Petrovičeva 9, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 11. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Ayman Gregorec, Klavčičeva ul. 12, Kamnik in Marija Gregorec,
Ulica Hermana Potočnika 23, Ljubljana, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe, vsak do ene
polovice.

Preklici
Štampiljke preklicujejo
BONE PLUS d.o.o., Cesta 24. junija 23,
Ljubljana, štampiljko z napisom BONE PLUS
d.o.o. LJUBLJANA. gnr-217979

Priglasitvene liste preklicujejo
Miha Trade d.o.o., Cesta na Svetje
60, Medvode, obrtno dovoljenje, št.
034357/4270/00-37/1995,
izdano
dne
06.03.1995. gnf-217666

Potne listine preklicujejo
Andrić Darko, Vojkova cesta 71, Ljubljana,
potni list, št. P00390351. gnn-217783
Balaban Miladin, Cesta na Markovec 33,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 180362 - petletna listina za prehod meje
z Italijo, izdala UE Koper. gnm-217809
Bartol Gorazd, Homec, Bolkova ulica
8/c, Domžale, potni list, št. P00520298.
gnf-218066
Delagić Arijana, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
potni list, št. P00843889. gng-217840
Golc Zoran, Trubarjeva ulica 91, Celje,
potni list, št. P00370189. gnp-217881
Hamzić Vehid, Cesta Cirila Tavčarja
3b, Jesenice, potni list, št. P00368871.
gnu-217901
Jančič Barbara, Levec 78b, Petrovče,
potni list, št. P00317920. gns-217728

31 / 24. 3. 2006 /

Stran

2317

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese na družbenika, na vsakega do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2006
Srg 594/2006
Rg-7646/06
Družba Framil – Franc Podgorelec, trgovina, posredovanje, svetovanje, projektiranje in raziskava trga in javnega mnenja
k.d., Pliberškova 12, Maribor, reg. št. vl.
1/10518/00, katere družbenika sta Podgorelec Franc in Podgorelec Ljudmila, oba Pliberškova 12, Maribor, po sklepu družbe z
dne 17. 2. 2006, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Podgorelec
Franc in Podgorelec Ljudmila.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 3. 2006

Jančič Stane, Levec 78/b, Žalec, potni list,
št. P00317921. gnm-217934
Jančič Vesna, Levec 78/b, Žalec, potni
list, št. P00341247. gnn-217933
Javšnik Anton, Janževa Gora 51,
Selnica ob Dravi, potni list, št. P01056716.
gne-217667
Maher Zlatica, Kebetova ulica 20,
Ljubljana, potni list, št. P00143600.
gnt-217827
Ninić Slavica, Kanižarica 14/b, Črnomelj,
potni list, št. P00785210. gnx-217923
Novak Ivan, Mrčna sela 50, Krško, potni
list, št. P01008365. gnd-217918
Oberč Lovro, Glavni trg 10, Sevnica, potni
list, št. P01102120. gnk-218036
Oberžan Jurček, Pongrac 95/b, Žalec,
potni list, št. P01112839. gnk-217936
Osana Filip, Ulica Lojzeta Spacala
34, Ljubljana, potni list, št. P00523349.
gng-217815
Pavletič Savin, Pavšičevo naselje 12,
Nova Gorica, potni list, št. P00831060.
gnn-218058
Pešelj Gregor, Livold 4a, Kočevje, potni
list, št. P01089580. gnz-218096
Popotnik Danica, Ponikve pri Studencu
26, Studenec, potni list, št. P00981127.
gnl-217685
Pugliese Aleksandra, Ulica Bogomira
Magajne 7, Izola - Isola, potni list, št.
P00082405. gnh-217914
Radić Klemen, Trg revolucije 2/a, Trbovlje,
potni list, št. P00425034. gnn-217733
Rajh Irma, Brengova 54, Cerkvenjak,
potni list, št. P000717047. gno-217682
Sekavčnik Jelena, Miklošičeva 34,
Ljubljana, potni list, št. P00385467.
gno-218082
Simić Miloš, Celovška cesta 287, Ljubljana,
potni list, št. P00950259. gnm-217784
Stražišar Tanja, Cesta Toneta Tomšiča
8a, Jesenice, potni list, št. P00828370.
gns-217903
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Šernek Vanja, Cesta maršala Tita
9, Jesenice, potni list, št. P00960679.
gnv-217900
Topčagić Rasim, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list, št. P00532651. gnk-218098
Toš Mihael, Zgornji Velovlek 14a, Ptuj,
potni list, št. P00748649. gnb-218020
Urbič Damjan, Grahovo 114, Grahovo,
potni list, št. P00956826. gnj-217762
Vojniković Mehmed, Dragomelj 152,
Domžale, potni list, št. P00683165.
gng-218065
Volk Katja, Šmarje pri Sežani 22D, Sežana,
potni list, št. P00132108. gnv-217725
Zajc Milan, Svibnik 2/a, Črnomelj, potni
list, št. P01152439. gnv-217925
Zimšek Matevž, Njegoševa ulica 7, Celje,
potni list, št. P00923097. gnn-217883
Zvržina Mitja, Ljubljanska 133, Domžale,
potni list, št. P000336670. gnn-217658

Osebne izkaznice preklicujejo
Adamič Mateja, Cesta v Zgornji log 79,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001372341.
gnc-217819
Adamič Neža, Gradišče 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001869162.
gnp-217831
Ahčin Irena, Cesta Kokrškega odreda
36, Kranj, osebno izkaznico, št. 001083424.
gne-217867
Antauer Jožef, Soteska 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000331363.
gnu-217826
Antolič Samo, Igriška ulica 45, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000913391.
gni-217838
Arnejčič Kristijan, Gorišnica 134,
Gorišnica, osebno izkaznico, št. 001276954.
gny-217747
Baraga Alojzij, Dolenja vas 45,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000720145.
gnw-217899
Bartol Alojzij, Zalarjeva ulica 62,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 000061826.
gnb-217920
Benedik Irena, Seljakovo naselje 9,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001721629.
gnc-217869
Bizjak Anton, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000046337.
gnb-217820
Bižal Tjaša, Turjaško naselje 16,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001844265.
gnt-218027
Bogataj Borut, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001143358.
gnd-217818
Bokan Edvard, Ulica Ivana Regenta
9, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001126629. gnl-217910
Breznik Vera, Trnovska 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001216298.
gni-217663
Bubek Vinko, Hum pri Ormožu 96,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000451239.
gnm-217859
Bukovski Marija, Pucova ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 000215409.
gnu-217876
Burja Matjaž, Zgornje Stranje 13,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001690741.
gnj-217937
Ciglar Andrej, Potrčeva cesta 40,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000206268.
gnw-217749
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Curk Stanko, Klemenova ulica 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000659104.
gni-217813
Čančala Goran, Lokavec 3, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000389624. gnh-217939
Čušin Cirila, Matjaževa ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000020560.
gns-217828
Dečeko Crljenica Anton, Gornje Ložine
13, Stara Cerkev, osebno izkaznico, št.
001811313. gnu-218026
Dečman Gašper, Kvedrova 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000822465.
gng-217915
Dolar Karmen, Stopnik 45a, Vransko,
osebno
izkaznico,
št.
001768804.
gnr-217729
Drobnič Jordan, Spodnja Slivnica 20,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001936078.
gni-217863
Eberlinc
Robert,
Praprošče
22,
Litija, osebno izkaznico, št. 001205962.
gnu-217926
Erzetič Mojca, Sv. Anton, Kortina 2/a,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001617520. gnr-217854
Erzetič Tomaž, Sv. Anton, Kortina 2/a,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001641045. gns-217853
Favro Srečko, Komen 134F, Komen,
osebno
izkaznico,
št.
000254181.
gng-218040
Franko Silvo, Ljubljanska cesta 88,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000652603.
gne-218067
Furlan vilma, Dobravlje 34, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000555510.
gni-218038
Gašperlin Matjaž, Prežihova ulica 7,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001380225. gnf-217941
Genussi Frančiška, Šarhova ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001864361.
gnn-217833
Gornik Žiga Joel, Finžarjeva ulica 4,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000905083.
gnz-218071
Gotovac Milan, Smtrnikova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001074843.
gnv-217800
Grabić Mirjana, Sežanska ulica 5,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000838144.
gnw-217724
Grkinić Dušan, Glavni trg 1, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000758221.
gnz-217846
Gutman Ana, Lucija, Fazan 13, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 000457234.
gnv-217850
Hacin Marko, Groharjeva ulica 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 001912270.
gnt-217877
Hažić Dragan, Studence 7/b, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000999810. gno-217932
Hrastnik Alojz, Recenjak 42a, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 000505971.
gnd-217668
Jakupović Amina, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000770586.
gnb-218070
Jamšek Sonja, Scopolijeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001511609.
gnf-217791
Janko Ema, Gorenje Sušice 1a, Uršna
sela, osebno izkaznico, št. 001783645.
gnk-217736
Janko Pia, Gorenje Sušice 1a, Uršna
sela, osebno izkaznico, št. 001946430.
gni-217738

Jereb Franc, Ulica Sallaumines 5,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000198659.
gng-217890
Jerman Lilija, Gomilsko 78, Gomilsko,
osebno
izkaznico,
št.
001057613.
gno-217732
Jorgačevski Anže, Delakova ulica 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000279803.
gnh-217814
Juteršek Ernest, Arclin 65, Celje, osebno
izkaznico, št. 000748995. gnv-217875
Kastelic Lilijana, Kuštrinova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000981347.
gnx-217823
Kladnik Frančiška, Poljanska 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000494821.
gnj-217662
Klemenčič Antonija, Marinovševa cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000521047.
gnp-217806
Kljajić Dejan, Pristava pri Polh. Gradcu
30, Polhov Gradec, osebno izkaznico, št.
001920427. gnl-217785
Kljajić Marko, Pristava pri Polh. Gradcu
30, Polhov Gradec, osebno izkaznico, št.
000377967. gnk-217786
Kobal Žan, Rožna dolina, cesta XI/4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001783370.
gni-217788
Kolegar Nives, Mali Slatnik 17a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000231312.
gnh-217739
Kolenc Karol, Pod Jelovico 2/a,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001333062.
gnw-217874
Korošec Rajko, Železnikova ulica 22/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001627126.
gny-217847
Kosi Ferdinand, Rimska cesta 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001630567.
gnq-217805
Košir Natalija, Zapuže 13/c, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001376478.
gnj-217737
Kotnik Erika, Pekre, Ipavčeva ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000098579.
gnl-217860
Kozic Aleš, Draženci 98, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000306130. gnq-217905
Krajnc
Andrej,
Trubarjeva
ulica
53/b, Celje, osebno izkaznico, št. 001851122.
gnq-217880
Krapež Maj, Babškova pot 49, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št.
001899779.
gnt-217802
Krapež Mojca, Babškova pot 49,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001592593.
gns-217803
Krivačić Damjan, Krog, Brodarska ulica
12, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001846386. gno-217907
Lasan Štefan, Celovška cesta 93/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001110319.
gnl-217810
Leljak Zdravko, Prvomajska ul. 34,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. Ah
0035289 - za tujca. gnk-217886
Likar Andrej, Podrečje 93, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000505335.
gnc-218069
Likar Srečko, Kolodvorska cesta 6L,
Pivka, osebno izkaznico, št. 000682201.
gnx-217873
Lipovšek Konrad, Levec 32, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
000018634.
gnq-217730
Lunder Margareta, Na tratah 19,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000332212.
gnp-217906
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Aleksandra,
Moste
69,
Komenda, osebno izkaznico, št. 001478833.
gnr-217754
Marentič Mitja, Griblje 61, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001444614.
gny-217922
Marinčič Eva, Rateče 96, RatečePlanica, osebno izkaznico, št. 000998162.
gnm-218034
Marn Barbara, Dolharjeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001403621.
gnz-217821
Marolt Dušan, Veliki Gaber 116, Veliki
Gaber, osebno izkaznico, št. 001111904.
gny-217897
Matevžič Radovan, Jamova cesta 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000073838.
gny-217822
Mesarić Đuro, Koželjskaga ulica 7,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000967046.
gnr-218029
Miše Goran, Cesta komandanta Staneta
11, Litija, osebno izkaznico, št. 000291435.
gnw-217924
Mohorko Tomaž, Krčevina pri Vurbergu
138a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000847826.
gnn-217908
Mrdaković Dušan, Oljčna pot 17, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 001599585.
gnw-217849
Mrgole Mitja, Ob Grajeni 6, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000324832. gnz-217746
Mulalić Enis, Delavska ulica 18,
Celje, osebno izkaznico, št. 000019672.
gno-217882
Nabergoj Mima, Dolga ulica 30, Moravske
Toplice, osebno izkaznico, št. 001532023.
gnm-217909
Nabergoj Sonja, Razdrto 7, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001433057.
gny-217872
Najdič Nura, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001850845.
gnp-217781
Narobe Benjamin, Krvavška cesta 25,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 001435879. gng-217865
Osana Jakob Arne, Ulica Lojzeta
Spacala 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001787207. gnf-217816
Osojnik Matija, Likozarjeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000962663.
gne-217792
Perme Boris, Gornji Rogatec 4,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 001185532.
gnj-217862
Pernat Sebastjan, Belšakova ulica 5,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001787798.
gnr-217904
Perpar Barbara, Bukovje pri Slivnici 22a,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
001067016. gnj-217912
Petelin Zdenka, Kamnik pod Krimom
103/a, Preserje, osebno izkaznico, št.
001048552. gnk-217811
Peterca Ivana, Karingerjeva ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001604360.
gno-217807
Petrič Jožica, Cesta Ceneta Štuparja 113,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001891651.
gne-217817
Petrović Daliborka, Preglov trg 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001682537.
gno-217782
Pfeifer Aleksander, Belski Vrh 7,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000942913.
gnx-217748
Piletič Miha, Imenje 14, Šentjernej, osebno
izkaznico, št. 000675783. gnn-218033

Plajnšek Zoran, Ob železnici 20,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000570687.
gnv-217750
Pleško Marija, Žabnica 80, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000990987.
gnj-217812
Podboj Mihael, Zadrečka cesta 17,
Nazarje, osebno izkaznico, št. 000618068.
gnb-217895
Podvršnik Melita, Ponikva 18, Ponikva,
osebno
izkaznico,
št.
001742429.
gni-217913
Pogačnik
Marija,
Rutarjeva
5b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001866639.
gne-218092
Potočnik Vera, Linhartova cesta 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000397872.
gnw-217799
Prodanović Jelenko, Pivška ulica 2,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000203456.
gnz-217871
Prokopović Blagoje, Ulica bratov
Učakar 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001356221. gnv-217825
Prosen Ljudmila, Livadna ulica 34,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001763555.
gnm-217834
Pušnik Branko, Kovača vas 109,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000876747. gnr-217929
Rajhtinger Pavla, Metelkova ulica 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001727931.
gnd-217843
Rebernak Špela, Zgornja Selnica
30/d, Ruše, osebno izkaznico, št. 001022533.
gnk-217861
Rebol Vincencij, Benečija 2, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001293761.
gnx-217898
Repenšek Rafko, Bočna 99, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 001771284.
gnf-217891
Ritlop Mitja, Dravski dol, Ulica 8. februarja
16, Maribor, osebno izkaznico, št. 001445511.
gne-217842
Rupar Janja, Telčice 6, Tržišče, osebno
izkaznico, št. 000836491. gnm-217684
Rustja Matej, Ulica heroja Zidanška 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001762004.
gnf-217841
Rustja Mateja, Ulica heroja Zidanška 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001762002.
gnh-217839
Sadar Tjaša, Frankovo naselje 7, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001067570.
gnl-218035
Sekavčnik Jelena, Miklošičeva 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000471628.
gnn-218083
Slapšak Sonja, Kanjuce 23, Celje, osebno
izkaznico, št. 001716574. gnr-217879
Slatinšek Stanislava, Kovača vas 159,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001075604. gns-217928
Starec Albin, Študljanska cesta 55,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000783538.
gnd-218068
Stokin Izidor, Emonska cesta 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000438540.
gno-217832
Šanc Marko, Kešetovo 3, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 001318601. gnp-217731
Šemenc Janko, Zadrečka cesta 13,
Nazarje, osebno izkaznico, št. 001772341.
gne-217892
Šeruga Irena, Strahinj 98/s, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000697494. gnf-217866
Šimunić Stjepan, Linhartova cesta 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001722207.
gnr-217829
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Štamec Dejan, Kamnica, Lucijin breg 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001529929.
gnb-217845
Štern Aleksander, Hočko Pohorje 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000805239.
gnc-217844
Šušteršič Urška, Ljubljanska cesta 59,
Horjul, osebno izkaznico, št. 000684549.
gnq-217830
Teraš Ines, Elektrarniška cesta 22,
Brestanica, osebno izkaznico, št. 001809776.
gnf-217916
Toš Mihael, Zgornji Velovlek 14a,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001373595.
gnc-218019
Ušaj Albina, Črniče 56, Ajdovščina, osebno
izkaznico, št. 001491223. gnn-217858
Vašl
Andrej,
Opekarniška
cesta
12/f, Celje, osebno izkaznico, št. 000776153.
gns-217878
Vidmar Janez, Ulica bratov Učakar 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000113695.
gnd-218043
Voga Boris, Cesta Slavka Likoviča 5,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000960110.
gng-217665
Vrbnjak Silvester, Vosek 8, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001291985.
gnl-217835
Vujić Lazo, Rimska cesta 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000430073.
gnh-217789
Zabric Rado, Šepulje 16, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000162643. gnj-218037
Zabukovnik
Emilijan,
Dobrič
23/a, Žalec, osebno izkaznico, št. 001607319.
gnq-217930
Zavašnik Tatjana Vida, Peričeva ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000442936.
gnw-217824
Žibert Rok, Pot v Bitnje 52, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000141238. gnd-217868

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Adamič Mateja, Cesta v Zgornji Log 79,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1617357, reg. št. 256604, izdala UE
Ljubljana. gnl-218010
Babič Jožef, Logarovci 42, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S000840202, izdala UE Ljutomer.
gnu-218051
Batagelj Matija, Jelarji 10/b, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 67491, izdala UE Koper. gnp-217856
Belak Martin, Hrašenski vrh 34, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002180057, reg. št. 16467, izdala UE
Gornja Radgona. gnp-217756
Bešić Ahmed, Gračanica, Gračanica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S001420246, reg. št. 240061, izdala UE
Ljubljana. gnh-217714
Bezjak Andreja, Belšakova 13, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1921387, izdala UE Ptuj. gnj-217987
Bilić Miljenko, Poljče 36, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S2022359, reg. št. 7679.
gnk-217636
Bizant Jana, Tržaška cesta 32,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001798137, reg. št. 67804, izdala UE
Ljubljana. gnz-217946
Bizjak Anton, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

Stran

2320 /

Št.

31 / 24. 3. 2006

št. S 1525940, reg. št. 248186, izdala UE
Ljubljana. gno-218007
Blejc Daniel, Vrazova ulica 54,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000877047, reg. št. 74510, izdala UE
Maribor. gnz-217671
Bogataj Borut, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1611057, reg. št. 160845, izdala UE
Ljubljana. gnp-218006
Borec Dejan, Sela 1, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S1629455, izdala
UE Sežana. gnc-217773
Bračun Lidija, Strossmayerjeva ulica 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2186500, reg. št. 132112, izdala UE Maribor.
gni-218013
Brajdič Marko, Brezje 12, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002189451, izdala UE Novo mesto.
gnl-217935
Brčan Jure, Dražgoška ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1190265,
reg. št. 219576, izdala UE Ljubljana.
gnn-217808
Briški Maja, Trata VII72, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1546825, reg. št.
13738, izdala UE Kočevje. gnt-217927
Cic Karl, Segovci 26, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001208501,
reg. št. 13496, izdala UE Gornja Radgona.
gnq-218055
Čebavs Aleš, Brezje 67b, Brezje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S1972081, reg. št.
8732. gni-217638
Čuk Ivan, Spodnje Hoč, Senčna pot
14, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000799945, reg. št. 41714, izdala UE
Maribor. gny-217672
Debevc Gregor, Turjaško naselje 8,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1461714, reg. št. 12736, izdala UE Kočevje.
gne-217942
Dragaš Irena, Tesarska ulica 5/b, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1730878,
izdala UE Kočevje. gnk-218086
Feanko Silvo, Ljubljanska cesta 88,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001123646, reg. št. 26535, izdala UE
Domžale. gnp-217681
Gasar Alenka, Hrušica 169, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001642162,
izdala
UE
Jesenice.
gnl-217735
Godeša Peter, Tabor 33, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1344491, izdala UE Cerknica. gnw-217699
Gorečnik Viljem, Zg. Hajdina 132b,
Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S2052281. gnu-217776
Grabnar Peter, Trg revolucije 15,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1523895, reg. št. 11662, izdala UE Trbovlje.
gny-217947
Gregorc Katarina, Pirnatova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001825444, reg. št. 44869, izdala UE
Ljubljana. gnf-217716
Grkinić Dušan, Glavni trg 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1740436, reg. št. 53866, izdala UE
Maribor. gne-218017
Guček Drago, Gotovlje 111/e, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
3007951, izdala UE Žalec. gni-217888
Hočevar Gregor, Jakčeva pot 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 596548,
reg. št. 196243, izdala UE Ljubljana.
gnq-218005
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Javšnik Anton, Janževa gora 51, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1581212, reg. št. 17641, izdala UE Ruše.
gno-218032
Jenko Helena, Tenetiše 59, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S641972,
reg. št. 18840. gnv-217775
Jerala Eva, Žeje 6, Duplje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S1537611, reg. št.
55836, izdala UE Kranj. gnh-217639
Jerina Bojana, Gorenjska cesta 11b,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000967926, reg. št. 6172, izdala UE
Logatec. gnc-217944
Jerovšek Matjaž, Verje 31a, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001011478, reg. št. 149006, izdala UE
Ljubljana. gnm-217709
Jesenovec Blaž, Linhartova cesta 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2136525, reg. št. 276115, izdala UE
Ljubljana. gnh-217764
Jug Jani, Krožna cesta 9, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
S1226316, reg. št. 39128, izdala UE Nova
Gorica. gnf-218091
Juršič Matej, Lešnica 10a, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S002153743, izdala UE Novo mesto.
gnp-218031
Juteršek Ernest, Arclin 65, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S000745184, reg. št. 15603, izdala UE Celje.
gnu-217676
Kante Sotošek Branka, Dragomer, Rožna
pot 3, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 170185, reg. št. 6085,
izdala UE Vrhnika. gni-218063
Kaučič Dean, Zgornje Konjišče 2/a,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 000220602, reg.
št. 7967, izdala UE Gornja Radgona.
gnw-217753
Kavčič Maja, Velika Ligojna 58, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1254571, reg. št. 14386, izdala UE Vrhnika.
gng-217740
Kelemen Aleksander, Dolga ulica 33,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S001837876, izdala UE Murska
Sobota. gnt-217727
Kermavnar
Marija,
Laze
78b,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000534479, izdala UE Logatec.
gnb-217945
Keršmanc Janez, Triglavska ulica 20,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000360697, reg. št. 33018, izdala UE Kranj.
gnv-218100
Kirn Štendler Brigita, Polanškova ulica
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001963707, reg. št. 150337, izdala UE
Ljubljana. gng-218090
Kobal Ludvik, Prelože pri Lokvi 6, Lokev,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H, št.
S1950499, izdala UE Sežana. gng-217640
Kocijančič Andreja, Podrožniška pot 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2087887, reg. št. 98054, izdala UE
Ljubljana. gns-218003
Kogovšek Dragica, Brezje pri Dobrovi 20,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S002035525, reg. št. 139097, izdala UE
Ljubljana. gnl-217710
Kogovšek Primož, Pot na Fužine 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002094741, reg. št. 215518, izdala UE
Ljubljana. gno-217707
Koren Borut, Ulica Nikola Tesla 2, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S001183282, reg. št. 9779, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnz-217921
Kovačec Frančiška, Loška Gora pri
Zrečah 6a, Zreče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S196186, reg. št. 1110, izdala UE
Slovenske Konjice. gnq-218030
Kozjan Jože, Božakovo 36, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H,
št. S001514365, reg. št. 2115, izdala UE
Metlika. gnt-217702
Kričej Anton, Zgornji trg 29, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1535991,
reg. št. 10854, izdala UE Radlje ob Dravi.
gne-218042
Krivačić Damjan, Brodarska ulica 12,
Krog, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001187116, izdala UE Murska
Sobota. gnr-218054
Krulec Aleš, Nušičeva 12, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S156223, reg. št.
32861, izdala UE Celje. gnw-218074
Kuplen Sandi, Zaloška cesta 83,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001793022, reg. št. 172574, izdala UE
Ljubljana. gnk-217711
Lah Antonija, Zgornja Rečica 31, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S001907484, reg. št. 4936, izdala UE
Laško. gnt-218052
Lamovec Tatjana Marija, Postojnska ulica
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000168122, reg. št. 51080, izdala UE
Ljubljana. gni-217713
Lavbič Urška, Svetelka 13/a, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1356766,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnp-218056
Lesjak Nina, Kovinarsko naselje 4,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001523921, izdala UE Trbovlje.
gnu-217751
Lipar Neja, Dalmatinova ulica 8, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 18578,
izdala UE Krško. gny-218022
Logar Anton, Brniška cesta 64, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H:,
št. S 1990888, reg. št. 73135, izdala UE
Ljubljana. gnv-218000
Lukanović Igor, Srednje Gameljne 58,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001503069, reg. št. 241763, izdala
UE Ljubljana. gnz-217721
Magušar Gaša, Linhartov trg 4, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1355635,
reg. št. 27258. gnc-217769
Maher Zlatica, Kebetova ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001866554, reg. št. 47706, izdala UE
Ljubljana. gnn-217708
Mandelj Žiga, Vrbnje 51, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1999463,
reg. št. 30108. gnb-217770
Marijan Zoran, Čopova ulica 25, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H, št.
S002108079, reg. št. 38525, izdala UE Celje.
gnq-217680
Marinšek Danilo, Ulica Štravhvih 39,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378298, reg. št. 108159, izdala UE Maribor.
gnw-218024
MArkič Marjan, Britof 189, Kranj, vozniško
dovoljenje, št. S641215. gnz-217771
Markovič Silvester, Ulica Stare Pravde 23,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001361542, izdala UE Novo mesto.
gng-217940
Marković Dejan, Trubarjeva ulica 15B,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002169909, reg. št. 14460, izdala UE
Laško. gns-218053
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Marter Uroš, Spodnji Rudnik I 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001916836, reg. št. 266001, izdala UE
Ljubljana. gnp-217706
Medič Darinka, Cesta gradenj 11,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001701619, reg. št. 15729, izdala UE
Vrhnika. gnf-217741
Mežan Maja, Hruševec 19a, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001659346, izdala UE Novo mesto.
gnn-217683
Možina Eva, Ržna dolina, cesta XVII/32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001825703, reg. št. 263171, izdala UE
Ljubljana. gne-217717
Mrdaković Dušan, Oljčna pot 17, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. SI 5846, reg. št. 7115, izdala UE Piran.
gnx-217848
Munih Marko, Sela pri Volčah 23, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S761352,
izdala UE Tolmin. gnw-218049
Novak Anton, Aškerčeva ulica 7, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE
G H, št. S001548189, izdala UE Novo mesto.
gni-217938
Nudžejma Žiga, Goriška ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1565230, reg. št. 247795, izdala UE
Ljubljana. gnk-218011
Osolnik Ljudmila, Brezje nad Kamnikom
10a, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S001149890, reg. št. 9659, izdala
UE Kamnik. gnm-218059
Panić Nada, Raičeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001716783, reg. št. 258299, izdala UE
Ljubljana. gnb-217720
Pavlin Milena, Erjavčeva ulica 41/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1986322, izdala UE Nova Gorica.
gnd-217743
Pazlar Anton, Sp. Gorje 18, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1962635, reg. št. 21150. gnl-217985
Peklar Ivan, Slovenja vas 21/a, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1770862, reg. št. 31570, izdala UE Maribor.
gnh-218014
Pernek Martin, Prušnikova ulica 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1849031, reg. št. 47476, izdala UE
Maribor. gnf-218016
Pervinšek Marjan, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002147894, reg. št. 23119, izdala UE
Domžale. gnq-217705
Petek Robert, Placar 41a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1470149.
gnk-217986
Petelin Zdenka, Kamnik pod Krimom
103/a, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2144987, reg. št. 111708, izdala
UE Ljubljana. gnj-218012
Peternel Miha, Gorenja Žetina 10, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S002004344, izdala UE Škofja Loka.
gnv-218075
Petrović Željko, Poljanska cesta 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001709612, reg. št. 230789, izdala UE
Ljubljana. gnx-217723
Pintar Drago, Dobriša vas 14, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1411544, izdala UE Žalec. gnz-217696
Pirih Marijan, Dole 55, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. A B BE C CE F G H, št.
S001495867, reg. št. 1110, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnk-217911

Pleško Marija, Žabnica 80, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1490674,
reg. št. 205678, izdala UE Ljubljana.
gnt-218002
Polak Janez, Bobek 2, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S001652406, reg.
št. 12069, izdala UE Litija. gnm-217734
Polič Žiga, Videm 53, Videm-Dobrepolje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2142351, reg. št. 200009, izdala UE
Ljubljana. gnc-217994
Prah Tilen, Krimska ulica 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001214606, reg. št. 221861. gny-217722
Privšek Gregor, Črtomirova ulica 7a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001926902, reg. št. 46607, izdala UE Celje.
gnt-217677
Prodanović Jelenko, Pivška ulica
2, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1900353, reg. št.
5505, izdala UE Postojna. gnb-217870
Prosen Ljudmila, Livadna ulica 34,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 910213, reg. št. 97932, izdala UE Maribor.
gnz-218021
Pušnik Branko, Kovača vas 109,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. ABCDFGH, št. S2214024, izdala UE
Slovenska Bistrica. gny-218047
Rauter Dušan, Korčetova ulica 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1848646, reg. št. 78820, izdala UE
Maribor. gng-218015
Ravnik Nika, Borisa Kalina 2, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S2166864,
reg. št. 45446, izdala UE Nova Gorica.
gny-217772
Ribarski Zoran, Breg pri Borovnici 49/B,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1515797, reg. št. 13399, izdala UE
Vrhnika. gnh-218064
Rogan Karel, Gorenje 104, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S7100170, reg. št. 2914, izdala UE Kočevje.
gnd-217943
Romanović Aleksander, Kopališka ulica 8,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2223239, reg. št. 17440, izdala UE Vrhnika.
gnm-218009
Rotar Alja, Bevkova 12, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2128442, izdala
UE Žalec. gnx-218048
Rutar Silva, Komarijska pot 19, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001776242, reg. št. 128203, izdala UE
Ljubljana. gnr-217704
Sadar Tjaša, Frankovo naselje 7, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000006643, izdala UE Škofja Loka.
gns-218028
Seničar Franc, Orešje nad Sevnico 2,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S001875948, reg. št. 13644, izdala UE
Sevnica. gnj-217687
Stanić Narčizo, Čevljarska ulica 29, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 32937. gnw-217774
Starčič Maks, Poštelska ulica 19,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000164559, reg. št. 2271, izdala UE
Maribor. gnc-217669
Strajnar Stanislav, Tacenska cesta 135a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001525867, reg. št. 122284, izdala UE
Ljubljana. gnc-217719
Šestan Stojan, Bevkova ulica 2, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1952031, izdala UE Koper. gnq-217855
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Škerl Anej, Kidričeva ulica 31, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1843451,
reg. št. 18316, izdala UE Ajdovščina.
gno-217857
Šmid Albina, Osojnikova cesta 22, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1569645,
izdala UE Ptuj. gnj-217637
Šolinc Boris, Zatišje 17, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B BE C CE G H, št.
S001956672, reg. št. 29316, izdala UE Celje.
gnv-217675
Štefanec Gregor, Črešnjevci 74, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002227428, reg. št. 16685, izdala UE
Gornja Radgona. gnq-217755
Štefanič Zdenko, Slovenska ulica 3,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1690081, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnb-218045
Šterman Anton, Lastomerci 24, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1876700, reg. št. 2434, izdala UE Gornja
Radgona. gnt-217752
Štern Aleksander, Hočko Pohorje 3,
Pohorje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001767391, reg. št. 99151, izdala UE
Maribor. gnx-217673
Šuligoj Jana, Pionirska pot 1, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 103576,
izdala UE Škofja Loka. gnc-217744
Šušteršič Urška, Ljubljanska cesta
59, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234054, reg. št. 223343, izdala UE
Ljubljana. gnx-217998
Tancer Darko, Sladni vrh 5B, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001784495, izdala UE Pesnica.
gnw-217674
Tanšek Jožef, Virmaše 21, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000725854, izdala UE Škofja Loka.
gnb-217745
Trček Helena, Verd 180, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001900916, reg.
št. 17499, izdala UE Vrhnika. gne-217742
Urdih Lazar Tanja, Malejeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002080074, reg. št. 240230, izdala UE
Ljubljana. gnj-217712
Veber Suzana, Zgornja Hudinja 27,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003032255, reg. št. 55330, izdala UE Celje.
gns-217678
Vidmar Janez, Ulica bratov Učakar 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002141236, reg. št. 145386, izdala UE
Ljubljana. gnc-218044
Visočnik Dušan, Hočko Pohorje 31b,
Pohorje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S001378005, reg. št. 91357, izdala UE
Maribor. gnb-217670
Vodopivc Jurij, Dolenja vas pri Krškem
118, Krško, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 18057, izdala UE Krško.
gnx-218023
Vogrin Jožef, Spodnji Ivanjci 35,
Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G.H, št. S 000422347,
reg. št. 858, izdala UE Gornja Radgona.
gno-217757
Vujić Lazo, Rimska cesta 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1587891,
reg. št. 150108, izdala UE Ljubljana.
gnb-217995
Zafošnik Blaž, Jenkova ulica 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S001787643,
reg. št. 51269, izdala UE Celje. gnr-217679
Zajc Milan, Svibnik 2/a, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
6979, izdala UE Črnomelj. gnd-217693
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Žabkar Stanislava, Koseskega ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1185473, reg. št. 22328, izdala UE Novo
mesto. gnz-217996
Žerjal Robert, Blažičeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1014567, reg. št. 143296, izdala UE
Ljubljana. gnn-218008
Živec Ana, Štihova ulica 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000240467, reg. št. 34241, izdala UE
Ljubljana. gng-217715
Žnidarič Marija, Berkovski Prelogi 11,
Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S001674782, izdala UE
Ljutomer. gnu-217726

Zavarovalne police preklicujejo
Ahčin Branko, Cetsa na Klanec 61, Kranj,
zavarovalno polico, št. 00101853047, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnd-217643
Berkopec Barbara, Jedinščica 28, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 815415, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnm-217659
Bevk Iztok, Kidričeva ulica 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. 807213, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-308
Černelič Aljoša, Brezina 53, Brežice,
zavarovalno polico, št. 886012, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnr-217654
Gorenčič Marija, Trebča vas 6a,
Dvor, zavarovalno polico, št. 40 338543.
gnr-218004
Halič Jana, Jezero 138, Preserje,
zavarovalno polico, št. 348157. gnf-217991
Hlastan Sladjana, Kolodvorska 4a,
Krško, zavarovalno polico, št. 00101804876,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d..
gnt-217652
Hrvatin Silvij, Hrvatini 208a, Ankaran
- Ankarano, zavarovalno polico, št.
41402000306,
izdala
zavarovalnica
Slovenica življenje d.d.. gnw-217999
Kahn David Alexander, Rimska cesta 81,
Šempeter v Savinjski dolini, zavarovalno
polico, št. 101923772, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnp-218081
Murn Ana, Rogovska ulica 6, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 40 386662.
gny-217647
Musić
Zoran,
Koseskega
ulica
15, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101838228,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnp-217931
Omerović Enver, Koželjeva 8/a, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 164325, izdala
zavarovalnica Tilia. gnl-217760
Peklaj Alojz, Gabrje 81, Dobrova,
zavarovalno polico, št. 40- 360696, izdala
zavarovalnica Tilia. gnk-218061
Prica Željko, Grajska cesta 95, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 298085, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gne-217992
Režek Rihard, Brezje pri Grosupljem 82,
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 903944,
izdala zavarovalnica Tilia. gnh-217689
Ropret Martin, Smledniška cesta 32, Kranj,
zavarovalno polico, št. 00101800203, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gne-217642
Savić Željko, Ulica Moša Pijade
4, Črnomelj, zavarovalno polico, št.
00101815441 AO, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnx-217648
Urukalo Nikola, Ramovševa ul. 3,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00063988,
izdala zavarovalnica Adriatic. gno-217657
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Vadnjal Matija, Tomažičeva ulica
1a, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101886008, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d.. gnw-217649
Vidic Gregor, Črtomirova 22, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101839048,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d..
gnz-217650
Vilimanovič Kaja, Ulica Nika Šturma
6, Sežana, zavarovalno polico, št. 01
000010744, izdala zavarovalnica Moja
naložba d.d.. gny-217797
Vinder Nada, Novomeška cesta 24,
Šentjernej, zavarovalno polico, št. 401990.
gnx-217798
Vogrin Srečko, Vosek 25/a, Pernica,
zavarovalno polico, št. 295345, izdala
zavarovalnica Tilia. m-311
Vujinović Mitar, Mlaška cesta 8a, Kranj,
zavarovalno polico, št. 322378, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnu-218001

Spričevala preklicujejo
Arih Rok, Jamova cesta 50, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 2005. gnk-217761
Avbelj Helena, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani. gnt-217902
Balažic Janez, Stritarjeva ulica 22,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehniška šola Ljubljana,
izdano leta 1994. gnw-218099
Bezjak Miha, Zavrh 44, Voličina,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 2005. m-314
Blaško Sebastjan, Bukovica 88a, Volčja
Draga, spričevalo 4. letnika TŠC Nova
Gorica, izdano leta 2004. gns-217653
Bobnar Gregor, Suhor 11, Dolenjske
Toplice, spričevalo 3. letnika Ekonomske
gimnazije Novo mesto, izdano leta 2004.
gnu-217651
Bogadi Jaka, Šolska ulica 8, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje tehnične strojne
šole v Celju, izdano leta 1994. gnz-217896
Božiček Nuša, Podpeca 13, Črna na
Koroškem, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 1999.
gnt-218077
Brumec Boštjan, Glavna ulica 68, Beltinci,
spričevalo 2. letnika SPTŠ Murska Sobota,
izdano leta 2004. gnn-217983
Crnek Dejan, Preloge 15, Ljubljana,
indeks, št. 22021330, izdala Fakulteta za
šport v Ljubljani. gnv-217700
Čeganjac Milan, Na vasi 4, Rakek, indeks,
št. 09060067, Fakulteta za pomorstvo in
promet. gnj-217787
Čiček Roman, Renkovci 19a, Turnišče,
spričevalo 3. letnika Srednješolskega centra
tehničnih usmeritev Murska Sobota, izdano
leta 1983. gno-217982
Djogić Ismet, Ptujska cesta 78, Miklavž na
Dravskem polju, diplomo Delavske univerze
Ptuj - težka gradbena mehanizacija, izdana
leta 1980. m-312
Dobič Florian, Mihovce 51, Cirkovce,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicen in tehnične
strojne šole Ptuj, smer svomehanik, izdano
leta 2001 in 2002. m-304
Đorđević Najda, Razgled 33, Piran
- Pirano, spričevalo Srednje ekonomsko
poslovne šole Koper, izdano leta 2005.
gnd-217993

Gaube Nina, Vodovodna 9, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole - smer gimnazija, izdano leta 2005.
m-306
Gomboc Samo, Kogojeva ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1992. gnw-218078
Gonič Tomo, Komen 29, Komen, indeks
ter spričevala od 1 do 3. letnika ter poklicne
mature Srednje šole Srečka Kosovela strojništvo in metalurgija, izdano leta 1987,
1988 in 1989. gno-217686
Grlica Bojan, Heroja Bračiča 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1992. m-194
Gržinič Damjana, Čentur 6, Marezige,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Vena
Pilona Ajdovščina, izdano leta 1996.
gng-217790
Jerič Uroš, Glavna ulica 81, Beltinci,
spričevalo 1. letnika SPTŠ Murska Sobota,
izdano leta 2003. gnm-217984
Keres Bruno, Borovci 9, Markovci,
diplomo Srednje kovinarske šole Ptuj oblikovalec kovin, izdana leta 1987. m-315
Koch Katarina, Mariborska cesta 2,
Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta
1995. gnl-217885
Kotar Stojan, Ul. heroja Marinclja 3,
Kočevje, diplomo št. 226/88 - gozdarski
tehnik, izdana 26.6.1989. gne-217767
Krč Andreja, Šorlijeva 13, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdano leta 2005. gnp-217656
Lanjšček Jožef, Fokovci 68, Fokovci,
spričevalo 8. razreda OŠ Fokovci, izdano
leta 1971. gnf-217641
Leš Matej, Tuškova ulica 27, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2004. m-303
Lipnik Vitko, Sotelska cesta 38, Rogaška
Slatina, spričevalo 4. letnika Poklicne in
tehniške šole v Celju - strojni tehnik, izdano
leta 2003. gnt-217777
Marinko Bojan, Finžgarjeva 17, Lesce,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
veterinarske šole Ljubljana, izdano leta
1979. gnz-217796
Markeljc Maja, Polje 475, Ljubljana-Polje,
indeks, št. 04030663, izdala Visoka upravna
šola v Ljubljani. gnb-217795
Matijašec Božidar, Selo 34, Črniče,
spričevalo 8. razreda OŠ Privzg. Planina pri
Rakeku, izdano leta 1974. gnc-217644
Mislej Marina, Podnanos 83/a, Podnanos,
spričevalo 4. letnika Srednje šole v Postojni
- ekonomski tehnik, izdano leta 2002.
gnj-218087
Mlakar Vida, Lovska ulica 20/a, Rogaška
Slatina, spričevalo Srednje strokovne in
poklicne šole v Celju - smer šivilja, št. 2092,
izdano leta 1970. gnj-217887
Naumovski Aleksandar, Krožna 69, Koper
- Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2005. gni-217988
Omeragić Hasan, Velika Kladuša,
Rajnovac 67, BIH, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča
Ljubljana, izdano leta 1980. gnr-218079
Pogačar Marta, Cesta v Kostanj 19a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol Ljubljana, izdano
leta 1973, izdano na ime Židan Marta.
gny-218097
Poljanec Mitja, Vincarje 27, Škofja Loka,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Kranj,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ekonomska Gimnazija, izdano leta 2005.
gng-217990
Reher Tea, Reška ulica 29, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2001, izdano na ime Laznik
Tea. gni-218088
Rejec Nina, Lipica 8, Škofja Loka,
spričevalo 4. letnika PTI Ekonomske šole.
gns-217778
Silić Edin, Hradeckega cesta 28,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Poljane
v Ljubljani, izdano leta 2001. gnd-218018
Simončič Anja, Simonitijeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 2005.
gnv-217975
Simonišek Miroslav, Tomšičeva 36,
Senovo, diplomo Srednje šole kovinarske
in elektotehnične usmeriteve v Krškem,
izdana leta 1988. gnu-217801
Sirar Sašo, Ukica Martina Krpana
20, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Prežihov Voranc Ljubljana, izdano leta
2003. gni-217688
Sorčan Milan, Janžev vrh 18, Radenci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 1991.
m-298
Šelekar tomaž, Hotunje 15a, Ponikva,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1983 in 1984.
m-297
Šestan Jasmina, Brodarjev trg 4,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 2000.
gnm-217884
Švajger Borut, Vozniška pot 7b, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1992-1994. m-299
Tekavčič
Anton,
Kocjanova
14,
Ljubljana-Šentvid, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje železniške industrijske šole
- ključavničar. gni-217763
Terboča Iris, Pod vinogardi 53, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1995.
m-313
Terpin Jure, Dolenja vas 113, Prebold,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Celje, izdano leta 1999.
gnm-218084
Tišma Branislav, Limbuška 46, Maribor,
diplomo Lesarskega šolskega centra v
Mariboru, izdana leta 1981. m-309
Turk Jure, Zgornja Senica 32B,
Medvode, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2005. gnw-217703
Udović Žiga, Cesta pod Tičnico 7, Rakek,
spričevalo 3. letnika Tehnične gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2003. gnd-217893
Vavdi
Blaž,
Opekarniška
cesta
12/e, Celje, spričevala Srednje tehnične
šole v Celju, izdana leta 1986 - 1989.
gne-217692
Vertarić Stane, Šišenska cesta 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol Ljubljana, smer vozni
ličar, izdano leta 1975. gnh-217664
Vida Marijana, Glavna ulica 106,
Lendava - Lendva, spričevalo o zaključnem
izpitu Dvojezične Srednje šole Lendava,
izdano leta 1999. gnq-217780
Zalar Peter, Beč 2, Cerknica, spričevalo
o končani OŠ Notranjskega odreda, izdano
leta 1982. gnd-217718
Zmrzlak Damjan, Gimnazijska cesta
15d, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu

Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano
leta 1995. gnt-217977
Zorč Anita, Slamniki 4, Bohinjska Bela,
spričevalo 5. letnika Srednje ekonomsko
upravo admninstrativne šole Kranj, smer
podjetniško poslovanje. gnb-217645
Zorec Sonja, Soča 108, Soča, spričevalo
3. in 4. letnika Šubičeve Gimnazije, izdano
leta 1972 in 1973. gnh-217864
Zukanović Edina, Heroja Jevtiča 2,
Maribor, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2002.
m-305
Žagar Jerneja, Papirnica 17, Škofja Loka,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednjegostinske
šole Radovljica, izdano leta 2003 in 2004.
gnh-217989
Železnikar Emil, Majaronova ulica 18,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Hotelske šole v Ljubljani, izdano leta 1972.
gnu-217851
Žižmond Danilo, Vogrsko 153, Volčja
Draga, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole, Šolskega centra
Banko Brežih Nova Gorica, izdano leta
1977. gnq-217980
Žorž Simon, Goče 5/a, Ajdovščina,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Poklcne avtomehanične šole v
Postojni, izdano leta 1994. gnk-217836

Ostale listine preklicujejo
Andrejaš Matija, Dalmatinova 1, Krško,
delovno knjižico, reg. št. 20854, izdala UE
Krško. gnh-217889
Arzenšek Irena, Dobje 8, Dobje pri
Planini, študentsko izkaznico, št. 81568833,
izdala EPF Maribor. m-316
Balanzin Elena, Parecag 161, Sečovlje Sicciole, delovno knjižico. gnz-217646
Brečko Katja, Tremerje 3, Celje,
študentsko izkaznico, št. 18010720,
Filozofska fakulteta. gnd-218093
Brković Srdjan, Na zelenici 4, Celje,
študentsko izkaznico, št. 29015713, izdala
fakulteta za gradbeništvo v Mariboru. m-310
Brlan Aleksandra, Triglavska ulica 34,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-217917
Bržan Roy, Barvarska 8, Koper Capodistria, dovolilnice št. 15115. gnr-217804
Ceglar Anže, Jalnova ulica 66, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 22060210, Fakulteta
za šport. gnh-218089
Cehnar
Gregor,
Zg.
Gradišče
33/a, Zgornja Velka, študentsko izkaznico,
št. 71030324, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnl-217660
DESTRA d.o.o., Zg. Negonje 11, Rogaška
Slatina, licenco, št. E000340 za tovorno
vozilo z reg. št. CE 16-25V, izdana pri GZ
Slovenije dne 6.7.2005. gnd-217768
Di Batista Tina, Reteče 150, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnl-218085
Dolinar Lara, Jakčeva 43, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21050133, izdala
FDV v Ljubljani. gnc-217894
Dragaš Irena, Tesarska 5/b, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 20202401, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gny-217976
Ekar Anja, Šolska ulica 24, Preddvor,
študentsko izkaznico, št. 27004920, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnx-218073
Elkasović Osman, Elkasova Rijeka 273,
Bužim, BIH, delovno knjižico. gnb-218095
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Fabčič Zoran, Podnanos 69/a, Podnanos,
vpisni list za čoln, št. 26251-993/82-05.
gnf-218041
Filipič Darko, XXX. divizije 13d, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnc-217794
FINOR LEASING d.o.o., Pristaniška 14,
Koper - Capodistria, vpisni list za čoln, št. SI
0002525 z oznako IZ-2373. gny-217697
Gal Kneževič Janja, Šmartno v Rožni
dolini 3, Šmartno v Rožni dolini, delovno
knjižico. gnf-217766
Gal Knežević Janja, Šmartno v Rožni
dolini 3, Šmartno v Rožni dolini, delovno
knjižico. gng-217765
Gazvoda Martin, Cesta zmage 65,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 30013355,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljani. gnj-218062
Grabar Štefan, Pordašinci 7, Prosenjakovci
- Partosfalva, študentsko izkaznico, št.
81629721, EPF Maribor. m-295
Harlander Matevž, Pot na Gorjence
23, Novo mesto, študentsko izkaznico,
št.
41990331,
Madicinska
fakulteta.
gno-217957
Horvat Ana, Ulica Prekmurske čete 140,
Črenšovci, delovno knjižico, zap. št. 71/95,
ser.št. A 0312014. izdana leta 1995 pri UE
Lendava. gnx-217698
Jagarinec Klavdija, Nasipna 78, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala Srednje šole za
oblikovanje Maribor. m-300
Janžekovič Tomaž, Brezovci 2, Polenšak,
potrdilo o opravljenem tačaju o varnem delu
s traktorjem in traktorskimi priključki na SŠC
Ptuj. m-317
Jezernik Lea, Jocova 12, Maribor, delovno
knjižico. m-302
Kopač Marko, Šentpavel 7, LjubljanaDobrunje, delovno knjižico. gnc-217919
Košuta Fabio, Idrija pri Bači 88, Most na
Soči, kuponov za Vzajemni sklad Vipek št.
1000148 za 1100 enot. gnp-217981
Kovič David, Kresniške Poljane 12,
Kresnice, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Litija. gnc-218094
Kregar Darja, Žalna 47/a, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 04026696,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnu-218076
Kukič Selvedin, Titova 99, Jesenice,
delovno knjižico. gnq-217655
Parežanin Dejan, Cesta revolucije 2,
Jesenice, original kupoprodajno satnovanjsko
pogodbo med prodajalcem Žvan Janezom in
Parežanin Dejanom, sklenjena 15.12.1997.
gnp-218060
Paulić Nevia, Kajuhova 11, Celje,
študentsko izkaznico, št. 64050301, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gny-218072
Pilih Boris, Trata 17, Škofja Loka,
potrdilo o opravljenem tečaju za voznika
viličarja št. 319/85, izdal Center srednjega
usmerjenega izobraževanja Jesenice leta
1985. gnq-218080
Pirih Marijan s.p., Dole 55, Šentjur,
certifikat ADR, št. 21830, izdan 9.1.2006.
gnz-218046
Repina Urban, Jelenče 12, Pesnica pri
Mariboru, vozno karto, št. 6518, izdal Certus
Maribor. m-307
Repnik Karmen, Jezdarska 14, Orehova
vas, študentsko izkaznico, št. 71137725,
Pravna fakulteta. m-296
Rodica Milošević Jasmin, Kampel
66, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnv-218025
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Rustem Sajdija, Bukovska vas 54/a,
Šentjanž pri Dravogradu, delovno knjižico.
gnb-217695
Sinanović Osme, Vrhpolje 265, Sanski
most, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za kvalificiranega delavca - zidar, št.
18/1966-67. gnk-217661
Smolič Jože - avtoprevoznik, Celovška
140, Ljubljana, licenco za tovorno vozilo
MAN 19.321, reg. št. LJ V1-58E, št.
003756/MJ37-2-5756/2005. gnu-217701
Smrdej Ivan, Cesta prvih borcev 19,
Brežice, delovno knjižico. gny-217997
Spasojević Sanela, Ferkova 14, Maribor,
delovno knjižico. m-301
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Stranec Doroteja, Malgajeva 5, Maribor,
delovno knjižico. m-292
Tomažič David s.p., Hrušica 12,
Podgrad, izvod nacionalne licence za vozilo
Iveco 80.21E z reg. oznako KP D8-988.
gnn-217758
TRADEŠPED ŠUSTER&ŠUSTER d.o.o.,
Vodruž 8/c, Šentjur, dovolilnice za mednariodni
promet, št. 112/01-120514, 191/11-0004085,
643/09-509778,804/03-147487,804/11-188193,
891/03-000210. gnh-218039
Tufegdžić Jelica, Ledine 8, Nova Gorica,
delovno knjižico. gnd-217793
Urekar Aleksandra, Artiče 29, Artiče,
delovno knjižico. gnr-217779

Vukadinović Nenad, Lucija, Ukmarjeva
16, Portorož - Portorose, original osnovno
licenco, št. 9993 za vozilo KP V8-464 in izvod
nacionalne licence za vozilo KP M5-236.
gnv-218050
Zelenik Jožef, Damičeva 4, Maribor,
delovno knjižico. m-293
Železnikar Emil, Majaronova ulica 18,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem tečaju za
mentorje, izdano pr Srednje šoli za gostinstvo
in turizem, leta 1994. gnt-217852
Žlogar Karmen, Ravnace 14, Suhor,
študentsko izkaznico, št. 11050101, izdala
Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gns-217978

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpis za natečaj
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Periodično informativno obvestilo, ki se ne šteje
za povabilo k oddaji ponudb
Gradnje
Javni razpisi
Javne dražbe

2185
2185
2185
2186
2187
2187
2209
2225
2246
2246
2253
2254
2254
2254
2254
2254
2261
2262
2266
2266
2266
2266
2266
2267
2283

Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca reprezentativnosti sindikatov
Evidenca statutov sindikatov
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave po Zakonu o telekomunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Štampiljke preklicujejo
Priglasitvene liste preklicujejo
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo

2284
2291
2294
2294
2295
2295
2297
2298
2298
2300
2302
2302
2305
2306
2315
2316
2316
2316
2316
2317
2317
2317
2317
2318
2319
2322
2322
2323
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