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Naslov: civilno motorno kolo, od 240 do
350 cm3.
1) Kratek opis: dobava civilnih motornih
koles, s prostornino motorja od 240 do 350
cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: količina: 20 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 38,400.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 4
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, do 1600 cm3.
1) Kratek opis: dobava belo-modrega
specialnega patruljnega vozila, s prostornino motorja do 1600 cm3. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila bo naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 5
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, do 1600 cm3, karavan, za UL.
1) Kratek opis: dobava belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
do 1600 cm3, karavan izvedbe. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila bo naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 4 kosi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 11,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 6
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, do 1600 cm3, karavan, za UUP.
1) Kratek opis: dobava belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
do 1600 cm3, karavan izvedbe. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila bo naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 181 kosov.

Ocenjeni stroški brez DDV: 738,480.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 7
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, od 1600 do 2000 cm3.
1) Kratek opis: dobava belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja od 1600 do 2000 cm3. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila bo naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 4 kosi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 14,541.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 8
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, od 2000 do 2500 cm3.
1) Kratek opis: dobava belo-modrega
specialnega patruljnega vozila, s prostornino motorja od 2000 do 2500 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,750.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 9
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, od 2000 do 2500 cm3, karavan.
1) Kratek opis: dobava belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
od 2000 do 2500 cm3, karavan izvedbe. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 2 kosa.
Ocenjeni stroški brez DDV: 7,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 10
Naslov: belo-modro patruljno vozilo, od
1600 do 2000 cm3, za prevoz službenih
psov.

Ljubljana, petek

Ob-10042/06

Popravek
V predhodnem javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku
za dobavo prevoznih sredstev za potrebe
Policije (referenčna številka 430-86/2006),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33-34
z dne 31. 3. 2006, Ob-9288/06, se spremeni
priloga B objave – podatki o sklopih:
Sklop št. 1
Naslov: belo-modro motorno kolo, od
350 do 650 cm3.
1) Kratek opis: dobava belo-modrih motornih koles, s prostornino motorja od 350
do 650 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 2 kosa.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 2
Naslov: belo-modro motorno kolo, nad
650 do 1200 cm3.
1) Kratek opis: dobava belo-modrega
motornega kolesa, s prostornino motorja nad 650 do 1200 cm3. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila bo naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,833.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 3

Leto XVI

Stran
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1) Kratek opis: dobava belo-modrega
patruljnega vozila, s prostornino motorja
od 1600 do 2000 cm3, za prevoz službenih
psov. Podrobnejši opis predmeta javnega
naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,333.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 11
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
do 1600 cm3.
1) Kratek opis: dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
do 1600 cm3. Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 5 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 11,250.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 12
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
od 1600 do 2000 cm3, za UL.
1) Kratek opis: dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja od
1600 do 2000 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 2 kosa.
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,333.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 13
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
od 1600 do 2000 cm3, za UVZ.
1) Kratek opis: dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja od
1600 do 2000 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 3 kosi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 10,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 14
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
od 1600 do 2000 cm3, 4x4 pogon, za UUP.
1) Kratek opis: dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
od 1600 do 2000 cm3, štirikolesni pogon.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
bo naveden v razpisni dokumentaciji.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 113 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 515,280.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 15
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
od 1600 do 2000 cm3, 4x4 pogon, za UKP.
1) Kratek opis: dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
od 1600 do 2000 cm3, štirikolesni pogon.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 23 kosov.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
100,833.333,33 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 16
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
nad 2500 cm3.
1) Kratek opis: dobava civilnega specialnega patruljnega vozila, s prostornino
motorja nad 2500 cm3. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila bo naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,416.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 17
Naslov: civilno osebno vozilo, od 1600
do 2000 cm3.
1) Kratek opis: dobava civilnih osebnih
vozil, s prostornino motorja od 1600 do 2000
3
cm . Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: količina: 17 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 68,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 18
Naslov: civilno patruljno terensko vozilo
– večje, za UKP.
1) Kratek opis: dobava civilnega patruljnega terenskega vozila – večjega. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 7,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:

predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 19
Naslov: terensko vozilo s policijsko opremo – večje, za UL.
1) Kratek opis: dobava terenskih vozil s
policijsko opremo – večjih. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila bo naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 2 kosa.
Ocenjeni stroški brez DDV: 13,083.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 20
Naslov: intervencijsko vozilo večje
(5+4).
1) Kratek opis: dobava intervencijskih vozil – večjih (5+4). Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 7 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 39,847.500
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 21
Naslov: intervencijsko vozilo manjše
(4+2).
1) Kratek opis: dobava intervencijskega
vozila – manjšega (4+2). Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila bo naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 22
Naslov: specialno vozilo za oglede krajev
kaznivih dejanj.
1) Kratek opis: dobava specialnih vozil
za oglede krajev kaznivih dejanj. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 9 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 90,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 23
Naslov: specialno vozilo za izvajanje
kontrole tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu.
1) Kratek opis: dobava specialnega vozila za izvajanje kontrole tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila bo naveden
v razpisni dokumentaciji.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,333.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 24
Naslov: osebno dostavno vozilo, za delo
z radarjem.
1) Kratek opis: dobava osebnega dostavnega vozila, za delo z radarjem. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila bo naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,333.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Sklop št. 25
Naslov: specialno kombinirano vozilo namenjeno za izvajanje izravnalnih ukrepov
(»Schengen Bus«).
1) Kratek opis: dobava specialnih kombiniranih vozil, namenjenih za izvajanje izravnalnih ukrepov (»Schengen Bus«). Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 7 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 160,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
31. 3. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 6/34
Ob-9932/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o. Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: mobi paketi z mobilnimi aparati
in mobi kartic – klasičnih in virtualnih za
nadaljnjo prodajo.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: skladišče Pošte Slovenije, Zagrebška 106, 2000
Maribor.
Šifra NUTS: SIO.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev:
Gre za naročilo v okvirnih vrednostih:
– 10.000 Mobi paketov,
– 650.000 klasičnih Mobi kartic za 1.000
SIT,

– 63.000 klasičnih Mobi kartic za 2.500
SIT,
– 2.200 klasičnih Mobi kartic za 5.000
SIT,
– 200 klasičnih Mobi kartic za 10.000
SIT,
– 3.330.000 virtualnih Mobi kartic za
1.000 SIT,
– 511.000 virtualnih Mobi kartic za 2.500
SIT,
– 87.000 virtualnih Mobi kartic za 5.000
SIT,
– 6.500 virtualnih Mobi kartic za 10.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32000000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 3. 4. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 3. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 6/34
Ob-9934/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: naročilo telefonskih kartic – Telekom za nadaljnjo prodajo.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: skladišče Pošte Slovenije, Zagrebška 106, 2000
Maribor.
Šifra NUTS: SIO
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev:
Okvirne količine:
– 25 imp.- 87.000 kos,
– 50 imp.- 178.000 kos,
– 100 imp.-76.000 kos,
– 300 imp.-16.000 kos.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32000000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 4. 4. 2006.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 3. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-9970/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Urban Kolar, tel.
01/478-18-22, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-18-78.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mju.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija Ministrstvo za javno upravo, Tr-
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žaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Urban Kolar, tel. 01/478-18-22,
e-pošta: gp.mju@gov.si, faks 01/478-18-78,
internetni naslov: www.mju.gov.si.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o davkih: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-27-00 – centrala, e-pošta: gp.durs-gdu@gov.si, faks
01/478-27-43.
III) Naslov, kontaktna točka in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o varstvu okolja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-00 – centrala, e-pošta:
gp.mop@gov.si, faks 01/478-74-22.
IV) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o zaščiti delovnih
mest in delovnih pogojih: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-77-00 – centrala, e-pošta:
gp.mddsz@gov.si, faks 01/369-78-32.
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 vozil za potrebe državnih in
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 je dobava vozil za potrebe državnih in upravnih organov Republike
Slovenije.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: osebna vozila.
1) Kratek opis
Osebna vozila za potrebe državnih in
upravnih organov Republike Slovenije.
Vozila nižjega razreda, nižjega srednjega
razreda, srednjega razreda, enoprostorska
vozila, terenska vozila, vozila višjega razreda, protokolarno vozilo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
15. 5. 2006.
Sklop št. 2
Naslov: dostavna vozila.
1) Kratek opis:
Dostavna vozila za potrebe državnih in
upravnih organov Republike Slovenije.
Kombinirana vozila za prevoz potnikov in
tovora, vozila za prevoz tovora – furgoni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.13.60.00-9.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
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predvideni datum začetka postopka oddaje
15. 5. 2006.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1, 34.13.60.00-9.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 15. 5. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: 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:
30. 3. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-126/2006
Ob-10041/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo policijskega
helikopterja za nadzor državne meje, št.
430-126/2006.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: lokacija
ponudnika – izvajalca.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega
razpisa je dobava policijskega helikopterja za nadzor državne meje. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila bo naveden
v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.800,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.31.00.00-7.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 7. 4. 2006.
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II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt
– PSF0522.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mf/slov/index.htm.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve
– Policije
Sp 3/2006
Ob-10072/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-5/2006.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.13.00-0.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
osebni računalniki s 17˝LCD zasloni.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
240,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: konec aprila 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: 4. 4. 2006.
Vrhovno sodišče RS,
Center za informatiko

Gradnje
Ob-10049/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mengeš, kontaktni osebi: Urbanc Andrej, Dolinšek Mitja, Slovenska 30, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/723-70-81,
faks 01/723-89-81, elektronska pošta: Mitja.dolinsek@menges.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ureditev Slovenske ceste
in gradnja komunalnih naprav.
II.2) Kraj izvedbe: del Slovenske ceste v
Mengšu (G2-104/1139).
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
in obnova komunalnih vodov (vodovod,
plinovod, kabelska kanalizacija, javna
razsvetljava, meteorna kanalizacija), ob-

nova cestišča in pločnikov v skupni dolžini 640 m.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 180,000.000 in 240,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka
25. 4. 2006, gradnje 1. 7. 2006.
II.7) Predvideni datum zaključka: 31. 8.
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: 3. 4. 2006.
Občina Mengeš
Ob-10079/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta,
kontaktna oseba: Franci Ramšak, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-42-00, faks 02/25-23-245, elektronska pošta: info.pf@uni-mb.si internetni naslov: http://www.pf.uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Bojana Ahmetaj, Strma ul. 8,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter dobava in montaža opreme
pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del v
prostorih knjižnice, avle, stopnišča in delu
kletnih prostorov, Pravne fakultete Univerze
v Mariboru.
II.2) Kraj izvedbe: Maribor.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradbeno
obrtniška in instalacijska dela ter dobava in montaža opreme pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del v prostorih
knjižnice, avle, stopnišča in delu kletnih
prostorov, Pravne fakultete Univerze v
Mariboru.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 90 mio in 110 mio SIT.
II.6) Predvideni datum začetka gradnje:
1. 6. 2006.
II.7) Datum zaključka: 15. 8. 2006.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika potrjenih začasnih mesečnih situacij
in v skladu z dinamiko, zagotovljenih proračunskih sredstev,
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani pooblaščenega
predstavnika naročnika (nadzora), po pridobljenem pravnomočnem uporabnem dovoljenju in odpravi pomanjkljivosti, po kvalitetni
primopredaji del, predaji bančne garancije
oziroma garancije zavarovalnice za garancijsko dobo, v 60 dneh od uradnega prejetja
potrjene končne situacije.
II.9) Drugi podatki: ob oddaji del najugodnejšemu ponudniku si naročnik pridržuje
pravico zmanjšati obseg del za smiselno
celoto površine kompleksa skladno z razpoložljivimi sredstvi pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnih koli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega
naročila.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
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Storitve
Ob-9499/06
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: Blaž Hribar, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/300-99-00,
faks +386/1/300-99-37, elektronska pošta: Blaz.hribar@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba:
Andrej Krupenko, univ. dipl. inž. grad., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-38, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: Andrej.Krupenko@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000028.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.40.00-5.
II.2.3) Kategorija storitve: 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: vodenje projektov za pridobitev strokovnih
podlag v okviru izdelave prostorske dokumentacije.
Strokovne podlage so naslednje: gradbeno-tehnični elaborati, prometne študije,
prometno-ekonomska vrednotenja variant,
okoljska poročila, idejni projekti, poročila o
vplivih na okolje, druge strokovne podlage v
skladu s programi priprave DLN.
Strokovne podlage je potrebno pridobiti
na naslednjih odsekih:
– Podtabor–Naklo: AC baza Podtabor;
– Kranj zahod–Kranj vzhod: priključek
Kranj sever;
– Jeprca–Stanežiče;
– Šentvid–Koseze;
– Stanežiče–Brod;
– Koseze–Kozarje;
– Ljubljana zahod–Vrhnika: priključek
Brezovica;
– Ljubljana zahod–Vrhnika: priključek
Vrhnika;
– Jagodje–Lucija;
– Koper–Šmarje–Dragonja;
– Postojna–Divača–Jelšane;
– Grosuplje–Višnja Gora;
– Smednik–Krška vas: navezava letališča Cerklje;
– Dravograd–Velenje–Arja Vas;
– Draženci–MP Gruškovje;
– Ptuj–Markovci.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 30. 4. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000028.
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.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 430-102/2006
Ob-10040/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve

– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/472-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za vzdrževanje informacijske opreme, št. 430-102/2006.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: posamezne organizacijske enote Ministrstva za
notranje zadeve, Generalne policijske uprave in policijskih uprav na območju celotne
države.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega razpisa je vzdrževanje informacijske
opreme, po sklopih iz priloge B. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 287,809.400
SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: vzdrževanje opreme IBM.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme IBM in obsega naslednje podsklope:
– podsklop 1.1: IBM strežniki,
– podsklop 1.2: IBM delovne postaje,
– podsklop 1.3: IBM prenosniki,
– podsklop 1.4: IBM monitorji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 112,152.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: vzdrževanje opreme HP, Compaq.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme HP, Compaq in obsega
naslednje podsklope:
– podsklop 2.1: HP strežniki,
– podsklop 2.2: Compaq strežniki,
– podsklop 2.3: Compaq delovne po
staje,
– podsklop 2.4: HP prenosniki,
– podsklop 2.5: HP tiskalniki,
– podsklop 2.6: HP čitalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
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Ocenjeni stroški brez DDV: 8,592.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: vzdrževanje opreme Olivetti.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Olivetti in obsega naslednja podsklopa:
– podsklop 3.1: Olivetti strežniki,
– podsklop 3.2: Olivetti delovne postaje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 23,994.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: vzdrževanje opreme Siemens,
Fujitsu.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Siemens, Fujitsu in obsega naslednje podsklope:
– podsklop 4.1: Siemens strežniki,
– podsklop 4.2: Siemens delovne po
staje,
– podsklop 4.3: Fujitsu prenosniki,
– podsklop 4.4: Fujitsu čitalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,398.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: vzdrževanje opreme SMC.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme SMC in obsega podsklop 5.1: SMC komunikacijska oprema.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,643.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: vzdrževanje opreme Bull.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Bull in obsega podsklop 6.1: Bull strežniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
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3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,552.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: vzdrževanje opreme NEC.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme NEC in obsega podsklop 7.1: NEC delovne postaje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1,068.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 8
Naslov: vzdrževanje opreme Dell.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Dell in obsega podsklop 8.1: Dell prenosniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,016.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 9
Naslov: vzdrževanje opreme Samsung.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Samsung obsega podsklop 9.1: Samsung monitorji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,308.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 10
Naslov: vzdrževanje opreme Epson.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Epson in obsega naslednja podsklopa:
– podsklop 10.1: Epson tiskalniki,
– podsklop 10.2: Epson čitalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 40,303.200
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
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predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 11:
Naslov: vzdrževanje opreme Lexmark.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Lexmark in obsega
podsklop 11.1: Lexmark tiskalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 58,884.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 12
Naslov: vzdrževanje opreme Canon.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Canon in obsega podsklop 12.1: Canon tiskalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,065.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 13
Naslov: vzdrževanje opreme Brother.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Brother in obsega podsklop 13.1: Brother tiskalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,376.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 14
Naslov: vzdrževanje opreme Kyocera.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme Kyocera in obsega
podsklop 14.1: Kyocera tiskalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 594.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 15
Naslov: vzdrževanje opreme OCE-IDSTAR.

1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje opreme OCE-ID-STAR in obsega podsklop 15.1: OCE-ID-STAR čitalniki
potnih listov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 15,205.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
Sklop št. 16
Naslov: vzdrževanje IBM sistemske
opreme.
1) Kratek opis: predmet tega sklopa je
vzdrževanje sistemske opreme IBM in obsega podsklop 16.1: IBM sistemska oprema.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
3) Količina ali obseg: predviden obseg
storitev bo podan v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,659.200
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
7. 4. 2006.
Trajanje v mesecih: 24 od oddaje naročila.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 7. 4. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mf/slov/index.htm.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.sigov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Javni razpisi
Blago
Št. 01/2006

Ob-9969/06

Spremembe in dopolnitve
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo flokulanta na Čistilno napravo
Celje, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
31 z dne 24. 3. 2006, Ob-8348/06, se spremenijo in dopolnijo naslednje točke:
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I.2) Isti kot v 1.1.
Kandidati pošljejo zahteve po dodatnih
informacijah pisno na naslov kot v 1.1. ali po
faksu 03/42-50-360. Odgovori bodo poslani
vsem kandidatom, ki so dvignili 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
Tuji ponudniki za priznanje sposobnosti
iz 42. in 42.a člena ZJN predložijo dokazila pristojnih organov države, v kateri imajo
sedež v skladu z določbami 45., 46. in 47.
člena Direktive 2004/18/ES.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Objavljena vsebina se dopolni z naslednjo:
Obvezna dokazila za tuje ponudnike:
Tuji ponudniki predložijo dokumente ali
potrdila, ki jih izdajajo pristojni organi v državi izvora ali v državi iz katere oseba prihaja,
in iz katerega je razvidno, da so zahteve od
točke 1–7 izpolnjene. Dokumente ali potrdila
je potrebno prevesti v slovenski jezik.
Če zadevna država takšnih dokumentov ali potrdil ne izdaja ali če dokumenti in
potrdila ne zajemajo vseh primerov dokazil,
jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo ali v državah članicah, kjer ne obstaja
določba o zapriseženi izjavi, zapriseženo
izjavo zadevne osebe pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim
organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi izvora ali v državi, iz katere
oseba prihaja.
Zaprisežene izjave, ki nadomeščajo dokumente ali potrdila je potrebno overiti in
prevesti v slovenski jezik. Izjave, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ni potrebno overiti.
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.
2. Tuji ponudniki predložijo dokumente
ali potrdila, ki jih izdajajo pristojni organi v
državi izvora ali v državi iz katere oseba
prihaja, in iz katerega je razvidno, da so
zahteve iz točke 1 izpolnjene.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 4. 2006.
Cena, pogoji in način plačila ostajajo kot
so objavljeni.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 30. 5. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 430-119/2006-34

Ob-9951/06

Popravek
V zvezi z javnim naročilom MORS
88/2006-ODP – osebna varovalna oprema,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28 z

dne 17. 3. 2006, Ob-7364/06, se spremeni
naslednja točka:
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
A) sklop – delovna oblačila za zdravst
vene delavce – tretji in četrti odstavek
Ponudnik mora za artikle pod zap. št.
2, 8, 9 in 14 priložiti vzorce, ki morajo v
celoti izpolnjevati tehnične zahteve naročnika, sicer se ponudba izloči iz nadaljnje
obravnave.
Ogled naročnikovih vzorcev je možen pri
Lučki Djukič, Direktorat za logistiko, Sektor
za naročila, Vojkova cesta 59, po predhodni
telefonski najavi: 01/471-25-70 oziroma pri
Ingrid Stropnik-Letnik, po predhodni telefonski najavi: 01/471-21-06, od 8.15 do 9. ure, v
času od objave javnega razpisa pa do datuma oddaje ponudb na ta javni razpis.
Ministrstvo za obrambo
Ob-10038/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku: nakup
sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala za potrebe Zdravstvenega doma Trebnje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 34 z dne 31. 3. 2006,
Ob-9308/06, se spremeni naslednja točka:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
Zdravstveni dom Trebnje
Št. 025-22/2006
Ob-9521/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: terenska pohodna obutev primerna za hojo
po brezpotju (lažji lepljen in/ali šivan ter
težji šivan model).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: organizacijske enote
naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: Terenska obutev lažji model ca.
350 parov,
2. sklop: Terenska obutev težji model ca.
350 parov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponud
nika storitev ter podatki in formalnosti, ki
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so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1 registracija pri pristojnem organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvez s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil obsojen;
4. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, 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;
5. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
6. je ekonomsko – finančno sposoben.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden kateri
koli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež;
5. potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, 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 Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-finančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazec BON 1
(ali BON-1P) in BON 2;
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– 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 davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izposta-
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ve Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
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:
razpisno dokumentacijo se lahko prevzame
vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije
je 5.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek
se nakaže na TRR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na št. 101
– 971. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne
dokumentacije, mora predložiti potrdilo o
plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2006 do 8.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2006
ob 9. uri; Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 3. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-9526/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktni osebi:
Kampoš Roman in Štinek Matjaž, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-00, faks 03/423-37-56, elektronska pošta: info@sb-celje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-42, faks 03/423-37-53, elektronska pošta: Milena.vulovic@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-42, faks
03/423-37-53, elektronska pošta: Milena.vulovic@guest.arnes.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: dobava računalniške
opreme.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– strežnik – 4 kose,
– računalnik – 180 kosov,
– monitor LCD – 180 kosov,
– prenosni računalnik – 2 kosa,
– tiskalnik laserski – 70 kosov,
– tiskalnik črtne kode – 8 kosov,
– preklopno stikalo – 5 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
nudi 30-dnevni plačilni rok po uspešno izvršeni primopredaji.
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) 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.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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov ob predložitvi pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2006
ob 12. uri; računalniška učilnica Splošne
bolnišnice Celje, Gregorčičeva ulica 7, 3000
Celje.
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: 30. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 900-037-27/05
Ob-9692/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: Saša Steiner, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-05-733,
faks 01/52-05-730, elektronska pošta:
sasa.steiner@ivz-rs.si, internetni naslov:
http://www.ivz.si/ivz/.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Bohnec, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Ivan Bohnec, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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: 350-037-5/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup kemikalij za potrebe laboratorijev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika – Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva
2, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.10.00.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.10.00.00-5.
2) Kratek opis: Dr. Ehrenstorfer, J.T. Baker, Carlo Erba, Acros Organics, Kefo.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.10.00.00-5.
2) Kratek opis: Merck, Kemika, Calbiochem, Megazyme.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.10.00.00-5.
2) Kratek opis: Aldrich, Fluka, Serva,
Riedel de Haen, Sigma, Restek, Supelco,
Orion, Gerhardt.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.10.00.00-5.
2) Kratek opis: Romer, Biopure.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.10.00.00-5.
2) Kratek opis: Boehring.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.10.00.00-5.
2) Kratek opis: Promochen.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.10.00.00-5.
2) Kratek opis: Roth.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.10.00.00-5.
2) Kratek opis: Rohm & Hass.
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Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.10.00.00-5.
2) Kratek opis: splošno.
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:
1) Če ponudnik ponudi ponudbo za toliko
sklopov, da ponudbena vrednost presega
24,000.000 SIT brez DDV, mora priložiti tudi
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje
za resnost ponudbe v vrednosti 500.000
SIT.
2) Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 5% od skupne vrednosti
sklopov, za katere je ponudnik izbran.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 60 dni po prejemu pravilno 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 je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. dobavni rok je najkasneje 5 delovnih
dni po prejemu naročilnice za blago, ki ima
daljši rok uporabe in za blago, ki ga ima ponudnik na zalogi. Za blago, ki ima krajši rok
uporabe je dobavni rok najkasneje 30 dni po
prejemu naročilnice.
5. ponudnik mora ponuditi blago, ki
ustreza veljavnim tehničnim standardom, ki
so skladni z mednarodnimi standardi;
6. rok uporabe dobavljene kemikalije mora biti minimalno še 80% glede na
skupno uporabnost kemikalije (npr. če ima
kemikalija rok uporabe 4 leta, potem mora
ponudnik zagotoviti kemikalijo, ki bo imela
še 80% rok uporabe od 4 let, kar znese vsaj
še 3 leta in 3 mesece);
7. ponujeni predmeti ustrezajo zahtevam
naročnika.
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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 4) razvidno iz obrazca A7 – predračun;

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava prehrambenega blaga – v skupni
vrednosti 38 mio SIT (brez DDV) in ekstra
lahkega kurilnega olja – v vrednosti 18 mio
SIT (brez DDV), ki je razdeljen na naslednje
sklope: 1. mleko in mlečni izdelki; 2. meso in
mesni izdelki; 3. sveže perutninsko meso in
izdelki; 4. ribe in ribji izdelki; 5. kruh, pekovsko in slaščičarsko pecivo; 6. jajca; 7. olja
in maščobni izdelki; 8. sveže in suho sadje;
9. sveža zelenjava; 10. konzervirano sadje in zelenjava; 11. zmrznjena zelenjava in
sadje; 12. zamrznjeni izdelki iz testa in žit;
13. sokovi in sirupi; 14. žita, mlevski izdelki,
testenine; 15. ostalo prehrambeno blago in
16. ekstra lahko kurilno olje.
Ponudnik se lahko prijavi na en ali več
sklopov, vendar morajo biti ponujeni vsi artikli v sklopu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Dostava prehrambenega blaga se vrši
na naslednjih lokacijah:
1. centralna šola, kamor pošiljate tudi
račune: OŠ LA Grosuplje, Tovarniška cesta
14, Grosuplje,
2. dislocirana enota – nižji oddelki –OŠ
LA Grosuplje, Adamičeva 29, Grosuplje,
3. podružnična šola: OŠ Šmarje Sap,
Ljubljanska 49, Šmarje Sap,
4. OŠ Žalna, Žalna 1, Grosuplje,
5. OŠ Št. Jurij, Št. Jurij 10, Grosuplje,
6. OŠ Kopanj, Velika Račna 43, Grosuplje.
Dostava kurilnega olja velja za vse ostale
lokacije – razen za enoto na Adamičevi 29
v Grosuplju, ne.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna količina oziroma obseg posameznega
sklopa je razvidna iz sklopov, ki so priloga v
razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dobava se vrši sukcesivno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek 30. 6. 2006, konec 30. 6. 2009.
Usposobljenost bo priznana za dobo
3 let; okvirne pogodbe se sklepajo za vse
sklope za 1 leto.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
I. fazi ni potrebno jamstva, v II. fazi pa bo
moral ponudnik priložiti menico z menično
izjavo za dobro izvedbo posla v višini 5% od
skupne pogodbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok, ki
začne teči od dneva 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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;

Ad 5) priložen certifikat ISO 9000 in ISO
17025 za ponujeno blago;
Ad 6) izbrani ponudnik bo moral k dobavljenemu blagu priložiti certifikat z določenim rokom uporabe dobavljenih kemikalij;
Ad 7) razvidno iz obrazca seznam kemikalij – po posameznih sklopih, ki je del
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 350-037-5/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 5. 2006.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: http://www.praetor.si, mogoče pa jo je pridobiti tudi s pisnim zahtevkom
na naslov Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13A, 1000 Ljubljana ali po e-mailu
info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 2006 do 12. ure;
Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva
cesta 2, 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 5. 2006
ob 13. uri; Inštitut za varovanje zdravja RS,
Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zahtevke za
dodatna pojasnila je mogoče zastavljati
preko v ta namen postavljenega informacijskega sistema na internetnem naslovu
www.praetor.si (rubrika vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 3. 2006.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Št. 783
Ob-9696/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje,
kontaktna oseba: Anica Bobnar, ravnatelj:
Božidar Gabrijel, Tovarniška cesta 14, 1290
Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-88-800, faks
01/78-88-804, internetni naslov: www2.arnes.si/~osljlag1s/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, kontaktna oseba:
Anica Bobnar, Tovarniška cesta 14, 1290
Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-12-830,
faks 01/78-12-834, elektronska pošta: anica.bobnar@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1
(s pripisom: Ne odpiraj-JR-1/06, ponudba
za prehrambeno blago, ali za ekstra lahko
kurilno olje).
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
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4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež;
5. 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;
6. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
8. da ponudnik zagotavlja zahtevane količine blaga za vse razpisane vrste blaga iz
posameznega sklopa (za katerega se prijavlja), da ima izkušnje o dobavi tovrstnega
blaga, da bo na zahtevo naročnika dostavil
tudi izdelke, ki spadajo v posamezni sklop,
vendar niso eksplicitno navedeni;
9. da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco skladišče naročnika – razloženo in da
nudi odzivni čas en delovni dan;
10. da je ponudnik tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo;
11. da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil-HACCP sistem (Ur. l. RS, št.
60/02 in 104/03) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/00 in 42/02);
12. da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz
prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih dveh
letih pred objavo tega razpisa;
13. da je v zadnjih dveh letih, pred objavo tega naročila že dobavljal blago javnim
zavodom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad,
če je registriran pri davčnem uradu;
2. potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence, oziroma
lastno izjavo ponudnika, da po posebnem
zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in poslovanjem;
4. potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaj, likv. postopek ali katerikoli drug
postopek v zvezi s tem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe;
7. potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni imel
blokiranega transakcijskega računa. Če ima
ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. To je lahko
BON obrazec ali podatki iz bilance uspeha
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in stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad ali
poslovna banka, ki vodi ponud. račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila (priloge v razp. dokumentaciji):
8. izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih količin (opredelitev sklopov, za katere se prijavlja) (OBR-7);
9. izjava ponudnika o zagotavljanju dostave in odzivnem času (OBR-8);
10. izjava ponudnika o kadrovski in tehnični sposobnosti (OBR-9) (ta izjava ni potrebna za ponudnike kurilnega olja);
11. izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev (HACCP) (OBR-10) (ta
izjava ni potrebna za ponudnike kurilnega
olja);
12. izjava o izpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (OBR-11);
13. izjava – seznam najvažnejših dobav
(OBR-12).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
Povabljeni bodo vsi, ki jim je bila priznana usposobljenost.
Naročnik pa bo (v II.fazi) za vsak sklop
blaga izbral enega ali dva ponudnika, s katerima bo sklenjena okvirna pogodba za
dobo 1 leta.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V II. fazi postopka bo kot merilo upoštevana najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezni sklop blaga.
Cene v času veljavnosti pogodbe ne bodo
smele biti višje od cen iz ponudbenega predračuna prodajalca (to velja za vse ostale
sklope, razen za 8. in 9. sklop).
Za ponudnike, ki bodo ponudili artikle iz
8. (sadje) in 9. (zelenjava) sklopa, pa velja sledeče določilo: cene po ponudbenem
predračunu so veljavne, dokler prodajalec
naročnika pisno ne obvesti o spremembi
cen, vendar se ne smejo spremeniti v času
veljavnosti ponudbe. Kupec bo v času trajanja pogodbe kupoval posamezne artikle
pri tistem ponudniku, ki bo nudil nižje cene
za posamezne vrste blaga. Prodajalec je
dolžan kupca sproti pisno obveščati o spremembah cen, sicer veljajo cene iz ponudnikovega predračuna.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2006 do
13. ure.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak dan od ponedeljka do petka od 8.
do 13. ure v tajništvu šole L.A. Grosuplje,
ali po običajni in elektronski pošti. Predložiti je potrebno dokazilo o plačilu razpisne
dokumentacije.
Znesek 14.000 SIT (DDV je vključen)
nakažite na račun šole Louisa Adamiča:
01232-6030651472 – podračun pri UJP.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 4. 5. 2006 do 11.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 10. 5. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: ponudba mora biti sestavljena v
slovenskem jeziku.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v I. fazi ni javnega odpiranja ponudb.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Osnovna šola
Louisa Adamiča Grosuplje
Ob-9712/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo,
Smetanova ulica 17, SI-2000, Maribor, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SIB d.o.o., kontaktna
oseba: Darja Čerič, Malečnik 18, SI-2229,
Malečnik, Slovenija, tel. 02/473-01-71, faks
02/473-01-51, elektronska pošta: darjaceric@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SIB d.o.o., kontaktna oseba: Darja Čerič, Malečnik 18, SI-2229, Malečnik,
Slovenija, tel. 02/473-01-71; 041/32-30-84,
elektronska pošta: darjaceric@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SIB d.o.o.,
kontaktna oseba: Darja Čerič, Malečnik 18,
SI-2229, Malečnik, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: FS/JNVV-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
komponentni nakup naprav za trirazsežno digitalizacijo z ustrezno programsko
opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo.
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:
– sklop 1: fotogrametična digitalizacijska
oprema in kompletna programska oprema
za fotogrametično digitalizacijo večjih objektov,
– sklop 2: 3D skener-trirazsežni digitalizator za optično ali lasersko zajemanje podatkov z vso pripadajočo strojno opremo,
– sklop 3: programska oprema za obdelavo skeniranih podatkov in postprodukcijsko obdelavo CAD modelov.
Podrobne tehnične zahteve in opisi so
razvidni v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija za resnost ponudbe:
v višini 1,000.000 SIT;
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti bo
izbrani ponudnik predložil ustrezno obliko
finančnega zavarovanja, če bo naročnik to
zahteval - izjava ponudnika;
– za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene obveznosti bo izbrani ponudnik predložil ustrezno obliko finančnega zavarovanja, če bo naročnik to
zahteval - izjava ponudnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo jav-
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no naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe in
kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki in natančno opredelitvijo odgovornosti
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in del, ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno - dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen - potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, šteto
od datuma oddaje ponudbe;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež - potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane - potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila - izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati - originalno potrdilo davčnega urada. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
šteto od datuma oddaje ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – dokazilo
ali potrdilo vseh banke, kjer ima ponudnik
odprt(e) TRR(e);
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik zagotavlja, da bo blago dobavil najkasneje 30 dneh po podpisu pogodbe - izjava ponudnika;
– da blago v celoti ustreza tehnični specifikaciji naročnika in da ponudnik zagotavlja
dobavo blaga v skladu s pogoji iz tehnične
specifikacije za posamezen sklop – izjava
ponudnika;
– da bo dostava fco skladišče naročnika
razloženo – izjava ponudnika;
– ponudnik zagotavlja montažo in servis
dobavljene opreme - izjava ponudnika-izjava ponudnika;

– ponudnik zagotavlja, da bo pred predajo demonstriral delovanje naprave in da
nudi na svoje stroške šolanje 5 sodelavcev
- izjava ponudnika;
– da nudi v primeru okvare odzivni čas
10 dni, garancijsko vzdrževanje minimalno
2 leti in nadomestne dele še najmanj 10 let
- izjava ponudnika;
– ponudnik zagotavlja preiskusni zagon
dobavljene opreme – izjava ponudnika - izjava ponudnika;
– da je ponudnik v zadnjih treh letih že
dobavljal podobno blago, ki je predmet razpisa in ima najmanj eno priporočilo –izjava
ponudnika in priporočilo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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 8. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2006 do 12.
ure.
V.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: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2006
ob 9 uri - sejna soba B/305 Fakultete za
strojništvo, Maribor.
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: 31. 3. 2006.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Pooblaščenec za izvedbo postopka:
SIB d.o.o.
Št. 954-1/2006
Ob-9720/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pesnica, kontaktna oseba: Dušan Janežič, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija, tel. 02/654-23-09,
faks 02/654-23-19, elektronska pošta: obcina.pesnica@pesnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 954-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja opreme ter priklop
opreme na instalacije – OŠ Jarenina z
vrtcem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Jarenina z vrtcem
– Jarenina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: maj–junij 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek maj 2006 in/ali konec
junij 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Prijavitelj bo moral v drugi fazi omejenega postopka predložiti:
– bančne garancije oziroma garancije
zavarovalnice za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: na podlagi potrjenih začasnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzornega
organa), v 60 dneh od uradnega prejetja
potrjenih začasnih mesečnih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila – 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: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: 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 19. 4. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
Občine Pesnica št.: 01289 – 0100008733
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2006 ali 19 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 7. 4. 2006.
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: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2006
ob 12. uri v prostorih Občine Pesnica – sejna soba.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006 .
Občina Pesnica
Št. 16/06
Ob-9721/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Šalek, kontaktna oseba: Toni Lipuš, pomočnik ravnateljice, tel. 031/754-879,
e-mail: toni.lipus@guest.arnes.si, Šalek 87,
3320, Velenje, Slovenija, tel. 03/898-13-00,
faks 03/898-13-10, elektronska pošta: Ossalek.velenje@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: storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje šole.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Šalek,
Šalek 87, Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 6300 m2
notranje površine.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika:
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status: obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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: 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 in
dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2006.
Cena: 12.000 SIT (20% DDV vštet v
ceno).
Pogoji in način vplačila: virmansko, TRR:
01333-6030685323.
Pošiljanje po pošti je mogoče po plačilu
in predhodni najavi po faksu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik, v katerem mora biti sestavljena ponudba za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 2006
ob 12. uri Osnovna šola Šalek, Šalek 87,
Velenje.
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 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: 31. 3. 2006.
OŠ Šalek Velenje
Št. 142
Ob-9722/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne
Maribor, kontaktna oseba: Simona Kovačič,
tel. 02/450-28-42, Minarikova ul. 6, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/450-28-42, faks
02/462-23-07.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/3-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba prve faze omejenega postopka za
dobavo blaga po naslednjih skupinah:
– zdravila,
– farmacevtske kemikalije,
– zdravila brez recepta in
– inkontinenca in medicinski pripomočki za sladkorne bolnike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor in okolica.
Dobava blaga v naslednje lekarne: Center, Pri gradu, Tabor, Nova vas, Lenart, Melje, Tezno, Pobrežje, Gosposvetska, Glavni
trg, Ruše, Lovrenc, Limbuš, Lenart, Studenci.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 24.49.00.00-5, 24.41.90.00-6,
24.49.50.00-0.
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: količine
so okvirne, skupna letna vrednost naročila
ca. 7.000,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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 skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazil:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti:
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazilo: dovoljenje za promet z zdravili
na debelo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
5. da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež; (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma predvidenega
za oddajo ponudbe).
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: dokazilo iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa – potrdilo banke,
ki vodi ponudnikov račun. Če ima ponudnik
odprte račune pri več bankah mora priložiti
potrdila vseh bank pri katerih ima odprte
račune.
3. da ponudnik nudi najmanj 30 dnevni
plačilni rok;
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. da ponudnik predloži poročilo pooblaščenega revizorja v skladu z Uredbo o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01) ki
potrjuje, da ima ponudnik poravnane obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov. Mnenje pooblaščenega revizorja
ne sme biti starejše od 15 dni od dneva
predvidenega za oddajo ponudbe.
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik v zadnjih treh letih vsaj
eno leto že oskrboval lekarne z zdravili in
blagom za nadaljnjo prodajo;
Dokazilo: izjava ponudnika in potrdilo
naročnika.
2. da ima ponudnik zadostne strokovne,
kadrovske in tehnične kapacitete za dobavo
blaga iz sklopa za katerega se prijavlja in da
je dostava fco poslovna enota razloženo;
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. da ima ponudnik vedno na zalogi najmanj 95% blaga iz sklopa za katerega se
prijavlja in je sposoben zagotoviti vsa nova
zdravila, ki bodo prišla na slovenski trg;
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. da je ponudnik sposoben zagotavljati
sukcesivno dobavo blaga iz sklopa za katerega se prijavlja da bo blago dobavljal v
posamezne lekarne v eni uri po naročilu za
lekarne na območju mesta Maribor in 1.30
ure za lekarne izven območja Maribora;
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. da je ponudnik sposoben zagotoviti
dobavo blaga večkrat na dan, tudi popoldan, za dežurne lekarne pa tudi ob sobotah
in praznikih;
Dokazilo: izjava ponudnika.
5. da je ponudnik sposoben zagotoviti
vsa dosegljiva zdravila registrirana v Sloveniji tako, jih lahko bolnik dobi najkasneje
v 24. urah;
Dokazilo: izjava ponudnika.
6. da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo
kakovosti blaga, da zagotavlja dobavo blaga
z rokom uporabe najmanj 50% celokupnega roka uporabe, s krajšim rokom uporabe
pa le v soglasju z naročnikom, da lahko
naročnik vrne zdravila s potečenim rokom
uporabe;
Dokazilo: izjava ponudnika.
7. da ponudnik zagotavlja vse vrste blaga iz sklopa in zagotavlja elektronsko naročanje;
Dokazilo: izjava ponudnika.
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.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2, garancijski rok,
3. rok izgradnje.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 5. 2006.
Cena: 15 000 SIT.
Pogoji in način plačila na transakcijski
račun št 01270-6030275190 pri UJP Slovenska Bistrica, s pripisom »razpisna dokumentacija – zdravila«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 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 ali
zakoniti zastopnik.
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.

– izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– dokazila, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega za zakon a
dovoljenje potrebno;
– dokazila, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– dokazila, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– 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.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je povprečni letni promet
ponudnika v letu 2004 enak ali večji od
10,000.000 SIT.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. ponudnikove reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0019/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
objave v Ur. l. RS pri kontaktni osebi Mojci
Zapušek. Pri dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno priložiti potrdilo o vplačilu in ID
št. za DDV – po faksu 07/81-61-210 na TRR
Občine Sevnica, št. 01310-0100008286.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 5. 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 31. 7. 2006 in/ali 90 dni od

VI.4) Dodatne informacije: Simona Kovačič, tel 02/450-28-42.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Javni zdravstveni zavod Mariborske
lekarne Maribor
Ob-9731/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sevnica, kontaktna oseba: Mojca
Zapušek, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-61-237, faks 07/81-61-210,
elektronska pošta: mojca.zapusek@obcinasevnica.si, internetni naslov: www.obcinasevnica.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) Opis: dobava in vgradnja opreme za
Zdravstveni dom Sevnica.
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: 430-0019/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja opreme za Zdravstveni dom Sevnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sevnica.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00.
2) Kratek opis: dobava in vgradnja opreme za Zdravstveni dom Sevnica, razen opreme za sejno sobo v zdravstvenem domu.
3) Obseg ali količina: v skladu s popisom.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00.
2) Kratek opis: oprema za sejno sobo
v Sevnici.
3) Obseg ali količina: v skladu s popisom.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00.
2) Kratek opis: del opreme za Zdravstveni dom v Sevnici.
3) Obseg ali količina: v skladu s popisom.
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: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
cene z DDV, izstavljena v skladu z vzorcem
garancije;
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navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 5. 2006
ob 12. uri; Sejna soba Občine Sevnica (v
pritličju stavbe desno).
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: 31. 3. 2006.
Občina Sevnica
Ob-9853/06
Ali je javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, tel. 03/565-25-00, telefaks 03/562-61-22, e-mail: sbt.Trbovlje@
sb-trbovlje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isto kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isto 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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža ginekološko porodnega ultrazvočnega aparata s 3D in 4D
opcijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isto kot v I.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža ginekološko porodnega ultrazvočnega aparata s 3D in 4D opcijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: po terminskem planu do 31. 7.
2006, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe, izdana s strani
banke; izjavo banke, da bo dobil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti; izjavo banke, da bo dobil bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi za zahtevano časovno obdobje v višini
10% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni, fiksnost cen ves čas trajanja pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti,
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. potrdilo banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun, da le ta v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa,
5. da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila dobavil 3 komade ultrazvočnih aparatov kupcem v Sloveniji, ki so
primerljivi s predmetom javnega naročila,
6. 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,
7. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma za oddajo ponudbe,
8. da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
še izbrisane.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti:
9. da nudi najmanj 18 mesecev garancije
za ultrazvočni aparat, ki je predmet ponudbe, rok prične teči s kvalitetnim prevzemom
ultrazvočnega aparata po končanem poskusnem obratovanju, za vse zamenjane dele
v času garancijskega roka prične teči nov
18-mesečni rok,
10. da ultrazvočni aparat ustreza vsem
predpisom, varstvenim ukrepom, normativom, standardom, ki veljajo za tovrstno blago v Sloveniji in da je nov,
11. da zagotavlja servisiranje ponujenega ultrazvočnega aparata kot pooblaščeni
servis ali ima organizirano servisno službo
in dobavo rezervnih delov še najmanj sedem let po poteku garancije,
12. da je nujni servis zagotovljen v 24
urah, v primeru večjih okvar brezplačno zagotavlja nadomestni ultrazvočni aparat,
13. da bo montaža ultrazvočnega aparata najkasneje v dveh delovnih dneh po
dobavi,
14. da bo pri montaži ultrazvočnega
aparata naročniku izročil spremljajočo dokumentacijo,
15. da bo nudil izobraževanje strokovne
ekipe ginekologov in porodničarjev, ki je potrebno za obvladovanje rokovanja z ultrazvočnim aparatom (tehnično in strokovno), ki
lahko poteka v ustanovi ali zunaj nje,
16. da nudi 15 delovnih dni poskusnega
obratovanja ultrazvočnega aparata, datumi poskusnega obratovanja se določijo po
montaži in edukaciji osebja,
17. da zagotavlja kvalitetni prevzem ultrazvočnega aparata takoj po prenehanju
poskusnega obratovanja,
18. da bo prevzem in dostava fco Splošna bolnišnica Trbovlje,
19. rok dobave 30 dni,
20. da ni dal zavajajočih podatkov,
21. da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
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: najnižja vrednost
ponudbe – predračuna za ultrazvočni apa-

rat, v primeru, da ponudnik ne nudi vseh
razpisanih tehničnih karakteristik, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnitev dokumentacije:
pridobiti jo je možno do 4. 5. 2006.
Cena: 6.000 SIT z DDV, razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno v
tajništvu bolnišnice vsak delovni dan od 9.
do 12. ure ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je potrebno
vplačati na podračun 01100-6030279252 s
pripisom: RD-ultrazvočni aparat.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 4. 5. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljena ponudba ali prijava za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki želijo sodelovati v postopku odpiranja, v
imenu ponudnikov predložijo pooblastilo za
sodelovanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 4. 5. 2006 ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta
9, 1420 Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/programa, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 62
Ob-9870/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna oseba: mag.
Tomaž Klojčnik, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija, faks +386/2/23-55-316, elektronska pošta: tomaz.klojcnik@uni-mb.si,
internetni naslov: http://www.uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 04-2005/06/07-JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
za oddajo javnega naročila bo izvedena prva faza omejenega postopka za
nabavo standardne računalniške in komunikacijske opreme za potrebe univerze in njenih članic.
Drugo fazo postopka bo izvajala univerza in njene članice glede na potrebe in zagotovljena finančna sredstva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Mariboru na
lokacijah v Mariboru, Kranju, Ljubljani, Celju
in Krškem.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0, glavni besednjak, dodatni
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predmeti: 30.23.11.00-8, 30.23.32.30-2,
30.23.12.50-4, 30.23.20.00-4.
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: predmet javnega naročila je dobava in vzdrževanje in montaža računalniške opreme po
naslednjih sklopih:
– osebni računalniki,
– prenosni računalniki z dodatki,
– monitorji,
– tiskalniki,
– strežniki in sistemi za arhiviranje,
– omrežna oprema,
– UPS sistemi za neprekinjeno napajanje,
– oprema za multimedije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
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
podpisnik pogodbe in kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
5. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-002/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava kamionske šasije s kabino.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cerknica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 501, 50 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menična izjava za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT;
– izjava banke da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti
in jo predloži ob sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni od 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: naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudnikom na osnovi dokazil
o pravnem statusu, ekonomski in finančni
sposobnosti ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o registraciji;
2. dokazilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
3. potrdilo o nekaznovanosti: ponudnik
predloži Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni vpisan v kazensko evidenco;
4. izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN – izjava ponudnika, da je
tehnično sposoben izpeljati javno naročilo;
5. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. menica za garancijo za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT z veljavnostjo
75 dni od odpiranja ponudb;
2. izjava banke (bančna garancijas), da
bo ponudnik ob podpisu pogodbe predložil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti za
čas trajanja pogodbe;
3. dokazilo o poravnanih davkih: ponudnik dostavi potrdilo, ki mu ga izda davčna
uprava območja na katerem ima ponudnik
svoj sedež;
4. dokazila o finančnem poslovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izpolniti referenčno listo.

tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež; (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 6 mesecev od datuma predvidenega za oddajo ponudbe).
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun. Če ima ponudnik odprte račune
pri več bankah mora priložiti potrdila vseh
bank pri katerih ima odprte račune. Iz potrdila mora biti razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni
imel blokiranega računa.
3. da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok;
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila že dobavljal naročnikom
razpisano opremo iz sklopa za katerega se
prijavlja;
Dokazilo: izjava ponudnika in potrdilo
naročnika.
– da ponudnik zagotavlja dobavo, montažo in vzdrževanje opreme ter izobraževanje in svetovanje;
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04-2005/06/07-JN.
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 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 30. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Univerza v Mariboru
Ob-9872/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JP Komunala Cerknica d.o.o., kontaktna
oseba: Primož Žalec, Notranjska cesta 44,
1380 Cerknica, Slovenija, tel. 01/709-79-12,
faks 01/709-31-75, elektronska pošta: primoz.zalec@komunala-cerknica.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.

Stran

Stran

2656 /

Št.

37 / 7. 4. 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:
		
Ponder
1. Tehnične zmogljivosti
50
2. Cena
30
3. Garancija
10
4. Rok dobave
5
5. Plačilni pogoji
3
6. Reference
2
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-002/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom dokumentacije, z virmanskim nakazilom na
transakcojski račun 03115-1000076543, JP
Komunala Cerknica d.o.o., pri SKB za namen nabava kamionske šasije s kabino.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 5. 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 5. 2006 ob
10. uri; v sejni sobi JP Komunale Cerknica
d.o.o., notranjska cesta 44, 1380 Cerknica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
JP Komunala Cerknica
Ob-9873/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JP Komunala Cerknica d.o.o., kontaktna
oseba: Primož Žalec, Notranjska cesta 44,
1380 Cerknica, Slovenija, tel. 01/709-79-12,
faks 01/709-31-75, elektronska pošta: primoz.zalec@komunala-cerknica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-003/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava kamionske šasije s kiper nadgradnjo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cerknica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 501, 50 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menična izjava za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT;
– izjava banke da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti
in jo predloži ob sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni od 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: naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudnikom na osnovi dokazil
o pravnem statusu, ekonomski in finančni
sposobnosti ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o registraciji;
2. dokazilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
3. potrdilo o nekaznovanosti: ponudnik
predloži Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni vpisan v kazensko evidenco;
4. izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN – izjava ponudnika, da je
tehnično sposoben izpeljati javno naročilo;
5. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. menica za garancijo za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT z veljavnostjo
75 dni od odpiranja ponudb;
2. izjava banke (bančna garancija), da
bo ponudnik ob podpisu pogodbe predložil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti za
čas trajanja pogodbe;
3. dokazilo o poravnanih davkih: ponudnik dostavi potrdilo, ki mu ga izda davčna
uprava območja na katerem ima ponudnik
svoj sedež;
4. dokazila o finančnem poslovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izpolniti referenčno listo.
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. Tehnične zmogljivosti
2. Cena
3. Garancija
4. Rok dobave
5. Plačilni pogoji
6. Reference

Ponder
50
30
10
5
3
2

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-003/2006.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom dokumentacije, z virmanskim nakazilom na transakcojski račun 03115 – 1000076543, JP Komunala Cerknica d.o.o., pri SKB za namen
nabava kamionske šasije s kiper nadgradnjo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 5. 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 5. 2006 ob
11. uri; v sejni sobi JP Komunale Cerknica
d.o.o., notranjska cesta 44, 1380 Cerknica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
JP Komunala Cerknica
Št. 430-74/2006-2
Ob-9925/06
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) 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: Jože Mokorel,
tel. 01/471-25-53, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-53, faks
01/431-90-35.
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 in Dušan Cirar, 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: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
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 46/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška strojna oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MORS, Centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica bš, LjubljanaŠentvid, skladišče URSZR-Roje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,
30.23.12.50-4, 33.45.21.00-4, 30.23.32.30-2,
30.21.61.00-7, 30.26.20.00-3, 36.12.23.00-5,
30.23.31.41-1, 30.21.61.00-8, 30.23.20.00-4,
30.23.12.20-5.
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:
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OZNAKA
sklop 01

PREDMET
NAMIZNI RAČUNALNIKI

KOLIČINA

01A

Namizni računalniki Celeron

560

01B
sklop 02/1
02A
02B
sklop 02/2
02C
Sklop 02/3
sklop 03
03A
03B
03C
sklop 04
04
sklop 05
05A

Namizni računalniki P4
PRENOSNI RAČUNALNIKI
Standardni prenosni računalnik
Standardni prenosni računalnik v kovčku
ZMOGLJIVEJŠI PRENOSNI RAČUNALNIKI
Zmogljivejši prenosni računalnik 15''
Prenosni komplet- notesniki terenski
MONITORJI LCD
Monitorji 17'' LCD
Monitorji 19'' LCD
Monitorji 20'' LCD
PRIKAZOVALNIKI
Prikazovalnik – DLP projektor
TISKALNIKI
Namizni laserski tiskalnik A4

28

05B

Namizni laserski tiskalnik A4 – zmoglivejši

230

05C
05D
05F
05H
05I
05J
05K
05L
05M
sklop 06
06A
06B
06C
06D
06E

Mrežni laserski tiskalnik A4
Mrežni laserski tiskalnik A4 – zmoglivejši
Mrežni laserski barvni tiskalnik A4
Mrežni laserski barvni tiskalnik A4 – zmogljivejši
Tiskalnik inkjet A4 barvni USB
Tiskalnik inkjet A4 barvni Mrežni
Tiskalnik inkjet A3 barvni
Tiskalniki inkjet prenosni za kovček
Tiskalnik črtnih kod
ČITALNIKI
Optični čitalnik A4
Optični čitalnik A4 s podajalnikom
Optični čitalnik s podajalnikom za arhiviranje dokumentov
Optični čitalnik A3
Optični čitalnik A3 zmogljivejši

12
14
3
2
36
13
20
15
6

sklop 07
07A
07B
07C
07D
07E
07G
07H
07I
07K
07O
07U
sklop 08
08A
08B
08C
08D
sklop 09
09A
09B
sklop 10
10A

STREŽNIKI
Intel strežnik 1U1
Intel strežnik 1U2A
Intel strežnik 1U2B
Intel strežnik 2U2A
Intel strežnik 2U2B
Intel strežnik 3U3
Intel strežnik 3U4A
Intel strežnik 3U4B
KVM stikalo
Strežniška omara 19''
Naprava za brezprekinitveno napajanje
STREŽNIŠKE REZINE
Blade center
Intel strežnik HS20
Intel strežnik HS40
Spominski moduli
ENOTE ZA SHRANJEVANJE PODATKOV
LTO-2 knjižnica za shranjevanje podatkov
LTO tračna enota
NE – INTEL TEHNOLOGIJA
SUN diskovno polje 0.5TB
RAČUNALNIŠKI SKLOPI
(ni sklop; vsaka točka Nx je samostojna ponudba)

N1
N2
N3
N4
N5

Čitalec pametnih kartic
Zunanja enota DVD/RW – prenosna
Spominski moduli DDR RAM 512MB
Spominski moduli SDRAM 256MB
Naprava za neprekinjeno napajanje moči 700 VA

50
15
13
4
653
12
25
43
6

26
3
5
10
5

14
6
4
3
12
1
3
2
3
1
2
1
1
1
2
2
6
1

50
20
20
20
3

Stran

2657

CPV koda
30.31.30.00-5

30.21.31.00-6

30.21.31.00-6
30.21.31.00-6
30.23.12.50-4

33.45.21.00-4
30.23.32.30-2

30.21.61.00-7

30.26.20.00-3

30.26.20.00-3

36.12.23.00-5

30.23.31.41-1

30.21.62.00-8
30.23.20.00-4
30.23.20.00-4
30.23.20.00-4
30.23.12.20-5

Stran
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
30 dni po 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: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence ne starejšega od 90 dni.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
b) fotokopija priglasitvenega lista oziroma
vpis v Poslovni register Slovenije – AJPES,
ne starejšega od 90 dni, fotokopija obrtnega
dovoljenja ne starejšega od 90 dni.
– 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 ali lastna izjava v skladu z 44. členom ZJN.
– 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 z 44. členom ZJN.
– 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;
Dokazilo:
za pravne osebe:
– fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa ne starejšega od 90 dni;
za fizične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki):
– potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice.
– 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: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež ne starejše od
30 dni.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma istovetnosti dokumenta z originalom (za zgoraj navedene fotokopije), pozove
ponudnika k predložitvi originala listine.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
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a) Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, ne starejših od 90 dni ali fotokopija
BON-1/P ne starejšega od 90 dni ali fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev
na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, ne starejšega
od 90 dni.
b) Za 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 žiro račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
c) Garancije:
– ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo banke za resnost ponudbe v
višini 2% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do konca veljavnosti ponudbe. (Priloga št. 9);
– najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe
mora izvajalec predložiti garancijo banke za
dobro izvedbo pogodbenih del v višini 5%
od pogodbene vrednosti z veljavnostjo vsaj
sedem dni po datumu določenem za primopredajo. (Priloga št. 11);
– ob primopredaji mora ponudnik predložiti bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti z veljavnostjo vsaj sedem
dni po preteku garancijske dobe. (Priloga
št. 13).
Bančne garancije ponudnik priloži le v
primeru, če vrednost ponudbe presega 30
mio SIT brez vključenega DDV.
III.2.1.3) Posebni pogoji – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku (Priloga št. 1),
– izjavo, da soglaša z vsemi pogoji razpisa (Krovna izjava – Priloga št. 2),
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja na
dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in roka
plačila (Priloga št. 3),
– predračun (Priloga št. 5),
– ponudba (Priloga št. 6),
– konfiguracija opreme (Priloga št. 7),
– ocenjevalna preglednica (Priloga št.
8),
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo posla (Priloga št. 10),
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancija dobi (Priloga št.
12),
– vzorčna pogodba izpolnjena, podpisana in žigosana (Priloga št. 14).
Zahteve in pogoji naročnika:
11.1. Pogoj: na področju Slovenije morajo obstajati usposobljeni serviserji ponujene
blagovne znamke, pri katerih bi naročnik (v
primeru stečaja ponudnika ali podobnem)
lahko nadaljeval z garancijskim vzdrževanjem nabavljene opreme. Kandidat mora
navesti vsaj dva takšna partnerja, ki so
pravno neodvisni od ponudnika (ki s ponudnikom nimajo pravne ali finančne povezave
– hčerinska podjetja, družinski solastniki) in
imajo s principalom – proizvajalcem opreme
že sklenjeno pogodbo o servisiranju produktov ponujene blagovne znamke.
11.2. Dobavni rok
Pogoj: maks. 30 dni, oziroma za opremo
v sklopih 7, 8 in 10 maks 37 dni

11.3. Garancija
Pogoj: najmanj 3 leta, razen za sklope
06 – čitalniki, 10 ne – intel tehnologija ter
za točke javnega razpisa Nx za namensko
opremo in druge točke javnega razpisa, če
je v opisu in konfiguraciji te točke naročila
naveden drug garancijski rok, oziroma velja
osnovna garancija proizvajalca.
11.4. Odzivni čas od prijave napake
Pogoj: do 4 delovne ure ali manj
11.5.1. Rok za odpravo napake od prijave napake
Kritična oprema (Popravilo oziroma nadomestna oprema)
Pogoj: do 12 delovnih ur ali manj
11.5.2. Rok za odpravo napake od prijave napake
Nekritična oprema
(Popravilo oziroma nadomestna oprema)
Pogoj: do 3 delovni dnevi
11.6. Zamenjava z novo opremo
Pogoj: 21 dni ali 2x ista napaka
11.7. Drugi pogoji
Pogoj: skladnost opreme z zahtevanimi opisi in konfiguracijami (specifikacijami)
predmetov naročila.
11.8 Zahteve iz točke 11.4 do 11.6 ne
veljajo za opremo v sklopu 10 ter za točke
Nx.
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: odprti postopek.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena ob izpolnjevanju pogojev naročnika.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-74/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo 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 46/2006-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 1119119-7141998-00000298) 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.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 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 podpisa pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2006
ob 13. uri; na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova cesta 55, 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: 3. 4. 2006.
Ministrstvo za obrambo

skalniki laserski mrežni; 25×tiskalniki laserski mežni – barvni.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pri tiskalnikih ponudnik jamči za
nabavo potrošnega materiala po ceni, ki jo
je zapisal v ponudbi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
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 in ni smel
biti kaznovan;
– če skupaj ponudba presega 50,000.000
SIT, mora imeti poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja, če skupaj ponudba
presega 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. Pri vseh sklopih razen pri laserskih
tiskalnikih je edino merilo najnižja cena.
2. Pri namiznih laserskih tiskalnikih je
merilo najnižja cena tiskalnika in potrošnega materiala za 50.000 kopij.
3. Pri laserskih mrežnih tiskalnikih je merilo cena tiskalnika in vrednost potrošnega
materiala za 250.000 strani.
4. Pri barvnih laserskih mrežnih tiskalnikih je merilo cena tiskalnika in potrošnega materiala za 120.000 barvnih strani in
250.000 črnobelih.
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 11. 5. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno, na
internetni strani naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 5. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2006
ob 9.45; na naslovu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 3. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije

Ob-9930/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Ivana Tavčarja, kontaktna
oseba: Nada Oblak, Trata 40, 4224 Gorenja vas, Slovenija, tel. 04/50-70-100, faks
04/50-70-113, elektronska pošta: projekt1.
oskrgv@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 Ivana
Tavčarja, Trata 40, Gorenja vas.
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: kruh in drobno pecivo,
– sklop 2: pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 3: temno meso in izdelki,
– sklop 4: svetlo meso in izdelki,
– sklop 5: jajca,
– sklop 6: zamrznjene ribe,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirana sadje in zelenjava,
– sklop 11: zamrznjeno sadje in zelenjava,
– sklop 12: žita in mlevski izdelki,
– sklop 13: testenine in jušne zakuhe,
– sklop 14: sirupi in sadni sokovi,
– sklop 15: splošno 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: 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 sku-

pnem 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:
1. cena – 85%,
2. reference – 5%,
3. dodatne ugodnosti – 5%,
4. certifikat kakovosti – 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2006 do
12. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR OŠ Ivana
Tavčarja, št. 01227-6030650359.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 26. 4. 2006
ob 8. uri; Osnovna šola Ivana Tavčarja, Trata 40, Gorenja vas.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole do roka za
oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Osnovna šola Ivana Tavčarja
Ob-10051/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Urban Seničar, Šmartinska 55,
p.p. 631, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-25, faks 01/478-27-75, elektronska pošta: urban.senicar@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/durs/.
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:
nabava namizne računalniške opreme
za potrebe DURS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije po vsej Sloveniji.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 93: 30.0 in 31.4.
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: 70×prenosni računalniki; 30×UPS manjši; 1×UPS
večji; 35×optični čitalci; 174×tiskalniki matrični namizni; 24×tiskalniki matrični heavy
duty; 190×tiskalniki laserski namizni; 100×ti-

Stran

Ob-10053/06
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: Jernej Hočevar, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-91-00, faks 01/477-91-00.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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.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: 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: dobava pisarniškega materiala.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala za potrebe Veterinarske fakultete, za čas od 1. junija 2006 do 31. decembra 2007. Ponudbo
je mogoče oddati samo za celotno javno naročilo. Izbrani ponudnik bo moral dobavljati
pisarniški material na lokacije naročnika po
Sloveniji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Murska Sobota, Maribor, Ptuj, Celje, Kranj, Nova Gorica,
Novo mesto.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.19.27.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
razpisanega pisarniškega materiala. Ocenjena vrednost za čas od 1. junija 2006 do
31. decembra 2007 znaša 33,3 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 30 dni na podlagi mesečnega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba,
mora ta ustrezati pogojem 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: pogoji po 42. in 42.a členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opra-
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vljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudnik v zadnjih petih letih ni
bil kaznovan za kazniva dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in
pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne
interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1/P (lahko tudi BON 1), samostojni podjetniki BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo
vsega razpisanega pisarniškega materiala,
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo na
lokacije naročnika po Sloveniji,
– da ponudnik lahko zagotovi tedensko
dobavo,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
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: 6/5/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 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
6/5/2005, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2006 do 11. uri;
kolikor je ponudbe poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe na naslov do navedenega datuma in ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 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: 8. 5. 2006
ob 14. uri; Veterinarska fakulteta, Gerbičeva
60, 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: 3. 4. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 63-21
Ob-10054/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: Maja Slovenc,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-87-44, faks 01/476-87-45, elektron-

ska pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.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.1.2) 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: JRAC2-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tržaška 25, 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:
– strežniki: 2 kosa,
– osebni računalniki: 28 kosov,
– prenosni računalniki: 14 kosov,
– LCD monitorji: 33 kosov,
– tiskalniki: 7 kosov,
– optični čitalec: 1 kos,
– miške: 12 kosov,
– tipkovnica: 1 kos,
– projektorji: 1 kos,
– trdi disk: 1 kos,
– USB pomnilnik: 4 kose,
– mrežno stikalo: 1 kos,
– Wlan: 1 kos,
– zunanji disk: 1 kos,
– USB kartica: 1 kos,
– opt. čitalec: 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 45 dni od dneva dobave.
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: vsa dokazila v zvezi s
pravnimi in ekonomskimi pogoji iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracija podjetja oziroma samostojnega podjetnika,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanju,
4. potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v stečaju ali likvidaciji,
5. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON1/P,
2. potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu in poravnanih obveznostih.

37 / 7. 4. 2006 /

2661

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjene in podpisane izjave
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JRAC2-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 01100-6030708671 pri UJP, s pripisom
za javni razpis.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 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: do 8. 11. 2006 ali 6 mesecev in/ali
180 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s strani ponudnika pooblaščene osebe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 2006
ob 12. uri; Tržaška 25, 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: 3. 4. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko

21 mesecev – 9 točk,
22 mesecev – 10 točk,
23 mesecev – 11 točk,
24 mesecev – 12 točk,
4. druge ugodnosti – 3 točke.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do
vključno 15. 5. 2006, po predhodni najavi,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure v tajništvu šole, do dneva in
ure, predvidene za oddajo ponudb.
Cena razpisne dokumentacije: 18.000
SIT z DDV. Ponudniki morajo navedeni
znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01213-6030647165, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene oziroma bodo
prispele najkasneje do 15. 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: ponudba mora veljati najmanj 120
dni od dneva odpiranja ponudb.
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 odpiranja
ponudb: 16. 5. 2006 ob 10. uri. Javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Osnovne šole Notranjski odred Cerknica, Cesta
4. maja 92, 1380 Cerknica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica

Št. 35/2006
Ob-10058/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica,
Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica, kontaktna
oseba: Rosana Žnidaršič, tel. 01/70-50-529,
faks 01/70-50-531, elektronska pošta: rosana.znidarsic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot po I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis javnega naročila sukcesivna
dobava prehrambenega blaga in živil v
času od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2008.
II.1.7) Lokacija, kraj dobave ali izvedbe:
– Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica,
– Podružnična šola 11. maj Grahovo,
Grahovo 53, 1384 Grahovo,
– Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje, Begunje 26, 1382 Begunje pri Cerknici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za celoten
razpis – vse skupine živil, posamezno skupino živil ali za posamezen sklop v okviru
skupine živil. Ponudbe za posamezne sklope morajo zajemati vse vrste blaga v posa-

meznem sklopu. Ponudnik mora navesti, da
se ponudbe nanašajo na sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah in sklopih:
I. skupina: mleko in mlečni izdelki:
1. sklop – mleko, siri, jogurti, smetane,
2. sklop – kefir,
3. sklop – sladoled;
II. skupina: meso, mesni izdelki, piščančje in puranje meso ter izdelki, jajca:
1. sklop – meso,
2. sklop – mesni izdelki,
3. sklop – piščančje in puranje meso ter
izdelki, jajca (1. kvalitete);
III. skupina: kruh, pekovsko pecivo, slaščice in keksi, sendiviči, pice:
1. sklop – kruh,
2. sklop – pekovsko pecivo,
3. sklop – slaščice in keksi,
4. sklop – sendviči,
5. sklop – pice;
IV. skupina: zamrznjen program;
V. skupina: sveže sadje in zelenjava ter
suho sadje in zelenjava;
VI. skupina: sokovi, sirupi in ledeni čaj:
1. sklop – sirupi,
2. sklop – sokovi s 100% sadnim deležem in sokovi s 50% sadnim deležem,
3. sklop – ledeni čaj;
VII. skupina: moka in mlevski izdelki;
VIII. skupina: ostalo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 30. 6.
2008.
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 dobavitelja blaga ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih ZJN-1 – 42. člen in 42.a člen ter
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom zakona o javnih
naročilih, razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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 spodaj navedena merila:
1. cena: 75 točk,
2. plačilni rok: 10 točk,
3. fiksnost ponudbenih cen:
13 mesecev – 1 točka,
14 mesecev – 2 točki,
15 mesecev – 3 točke,
16 mesecev – 4 točke,
17 mesecev – 5 točk,
18 mesecev – 6 točk,
19 mesecev – 7 točk,
20 mesecev – 8 točk,

Stran

Ob-10075/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ribnica, kontaktna oseba: Tramte Metka, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/837-20-23, elektronska pošta:
obcina@ribnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, kontaktna oseba: Milan Asić, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica,
Slovenija, tel. 837-22-20, elektronska pošta:
zdravstvenidom.rib.rac@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, kontaktna oseba: Milan Asić,
Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica, Slovenija, tel. 837-22-20, elektronska pošta: zdravstvenidom.rib.rac@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, kontaktna oseba: Milan Asić, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica, Slovenija, tel.
837-22-20, elektronska pošta: zdravstvenidom.rib.rac@siol.net.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-414-05-2/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup vozila za nujno medicinsko pomoč.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova ulica 1.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 reševalno vozilo za nujno medicinsko pomoč.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 9. 2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01-414-05-2/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 5. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na blagajni Zdravstvenega doma Ribnica oziroma nakazilo na podračun pri UJP št. rač.
01304-6030923812, sklic na številko 00 in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 12. uri; sejna soba Zdravstvenega doma
Ribnica, Majnikova ulica 1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 3. 2006.
Občina Ribnica
Ob-10081/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(e): Kapitalska družba, d.d. Dunajska cesta 119
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-67-00,
e-pošta: jnw.portfelj@kapitalska-druzba.si,
faks +386/1/474-67-47.
Internetni
naslov
naročnika:
www.kapitalska-druzba.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo
(vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: nakup, implementacija in vzdrževanje
programskega paketa za podporo portfeljskemu načinu upravljanja premoženja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: blago, nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup, implementacija in vzdrževanje
programskega paketa za podporo portfeljskemu načinu upravljanja premoženja
v obdobju 5 let.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30245000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost brez DDV znaša 220,000.000
SIT, od česar znaša vrednost nakupa in
implementacije
programskega
paketa
110,000.000 SIT, vrednost vzdrževanja
programskega paketa v obdobju 5 let pa
110,000.000 SIT.
Če je znana, ocenjena vrednost brez
DDV: 220,000.000 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: lastna sredstva naročnika; plačilni roki bodo predlagani s strani posameznih ponudnikov.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v
register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je lahko vsaka pravna oseba,
ki je registrirana za dejavnost, kije predmet
naročila in ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja, kolikor se posebna dovoljenja zahtevajo. Ponudnik mora
predložiti obvezno dokazilo o veljavni registraciji ponudnika za opravljanje dejavnosti
predmeta naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost.
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: KAD/JNVV-4/2006-6.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za spreje-

manje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 1. 6. 2006.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje. 2. 6. 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje.
angleški, slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2006 ob 14. uri na sedežu naročnika, III.
etaža, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, Ljubljana,Slovenija.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 4. 2006.
Kapitalska družba, d.d.
Št. 430-102/2006-2
Ob-10209/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, 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, kontaktna oseba: dodatne informacije – vodja izvedbe javnega
naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40,
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48, faks
01/431-90-35.
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, tel. 01/471-25-86 in Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, 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: isto 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 79/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup vgradne opreme za večnamensko
dvorano: plezalna stena, zaščita sten in
stebrov, zaščitna mreža za stene in okna,
letvenik, plezalna garnitura, elektro dvižni koši, sidrišče, tribune, predelne stene, drog za zastave, športni semafor.
Podrobnejša specifikacija razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave in montaže
je na lokaciji vojašnice FRS v Ljubljani.
Šifra NUTS: AO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36420000-1.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: plezalna stena (1 kpl), zaščita sten in stebrov
(185 m²), zaščitna mreža za stene (2 kpl) in
okna (86 m²), letvenik (18 kosov), plezalna
garnitura (1 kpl), elektro dvižni koši (2 kpl),
sidrišče, tribune (18 kpl), predelne stene
različnih dimenzij (ca. 12 kpl), drog za zastave (1 kpl), športni semafor (1 kpl).
Podrobnejša specifikacija razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidena sklenitev pogodbe junij 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava banke o izdaji bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (če
je vrednost ponudbe večja od 30 mio SIT
brez DDV);
2. podpisana in žigosana garancija za
resnost ponudbe (če je vrednost ponudbe
večja od 30 mio SIT brez DDV);
3. izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava banke o izdaji bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku (če je
vrednost ponudbe večja od 30 mio SIT brez
DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od uradnega prejema 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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
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;
– 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 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 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:
4. 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 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.

VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 4. 2006.
Ministrstvo za obrambo

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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima v celoti izpolnjeno, žigosano in
podpisano ponudbo z vpisanimi cenami;
2. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
3. da ima podpisano in žigosano izjavo,
da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo;
4. da ima podpisano in žigosano izjavo o
veljavnosti ponudbe in roku plačila;
5. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
6. da ima priložene zahtevane tehnične
podatke, vzorce in certifikate, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika;
7. da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-102/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 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 79/2006-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 št., 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 10. 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 eventuelne sklenitve posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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Št. 177

Ob-9546/06

Razveljavitev
Naročnik Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, razveljavlja postopek
oddaje javnega naročila Ureditev območja
Podkraj – Za Savo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 15-17 z dne 17. 2. 2006,
Ob-3830/06.
Občina Hrastnik
Št. 3531-13/2005-78

Ob-10083/06

Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo izvedba vseh vrst električnih in strojnih instalacij za objekt nove Pediatrične klinike
Kliničnega centra Ljubljana, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006,
Ob-2632/06 in spremenjenim s popravkom
objave objavljenim v Uradnem listu RS, št.
28 z dne 17. 3. 2006, Ob-7739/06, se spremenijo točke IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2), in
sicer v naslednjem:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
spremeni se datum v: 12. 4. 2006, do 12.
ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: spremeni se datum
v: 12. 4. 2006 in število dni v 71.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: spremeni
se datum v: 12. 4. 2006, ob 13. uri, velika
sejna dvorana, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za zdravje
Št. 3531-1/2006

Ob-10084/06

Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del
za dokončanje Oddelka za bolezni prebavil
v Splošni bolnišnici Celje, objavljenem v Ur.
l. RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006, Ob-6414/06,
se spremenijo točke II.1.9), III.1.1), III.1.2),
III.2.1.3) in IV.3.2), in sicer v naslednjem:
II.1.9) Razdelitev na sklope: črta se besedilo: »Ponudbe se lahko predložijo za:
en sklop, več sklopov, vse sklope.«.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: črta se
besedilo »za leto 2004 in 2005« ter nadomesti z besedilom »za leto 2006 in 2007«.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti -obvezna
dokazila: črta se besedilo v prvi vrstici
»d), e)«.
V drugem odstavku se črta besedilo
»treh« in nadomesti z besedilom »petih«.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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spremeni se sklic na številko odobritve: črta
se »18 27111-7141998-22900005« in nadomesti z »18 27111-7141998-22900006«.
Ministrstvo za zdravje
Ob-9511/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mengeš, kontaktni osebi: Urbanc Andrej, Dolinšek Mitja, Slovenska 30, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/723-70-81,
faks 01/723-89-81, elektronska pošta: Mitja.dolinsek@menges.si, internetni naslov:
www.menges.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:
komunalne naprave ter preureditev Slamnikarske ulice v Mengšu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slamnikarska ulica v
Mengšu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: preureditev cestišča in ureditev parkirišč, obnova
vodovoda (NL DN 100 270 m), vgradnja
kabelske kanalizacije in javne razsvetljave
v dolžini 350 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se prično izvajati 20. 6. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 8. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo posla (10% od vrednosti pogodbe)
in bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo financirala po izstavljenih situacijah
v 60 dneh od prejema situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da je ponudnik prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,
– nekaznovanost,
– plačani davki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra, v kolikor
je ponudnik vpisan v register usposobljenih
izvajalcev pri GZS predloži namesto navedenega dokazila potrdilo o vpisu usposobljenih izvajalcev,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
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da je ponudnik prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– potrdilo izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, s katero ponudniki dokazujejo,
da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je Ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo pristojnega davčnega organa,
v originalu ali notarsko overjeno fotokopijo
originala, da je ponudnik poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik sedež,
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatki o boniteti poslovanja (BON1 in
BON2) in plačilni sposobnosti ponudnika,
– izjava ponudnika o doseženem celotnem letnem prometu, doseženim z vsemi
gradbenimi deli v zadnjih treh letih,
– izkaz pravočasnega poravnavanja obveznosti ponudnika do vseh dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših opravljenih podobnih gradenj v zadnjih treh letih,
– zagotovljene zadostne tehnične zmogljivosti potrebne za izvajanje razpisanih del
(stroji, vozila in naprave) tako za vgradnjo
komunalnih vodov kot tudi po tehničnih pogojih in specifikacijah za javne ceste,
– kvalifikacije in izkušnje ključnih kadrov,
predlaganih za vodenje oziroma izvajanje
del,
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
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: JR 1-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 5. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: EZR št.
01272-0100001612.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 2006
ob 10.30; sejna soba Občine Mengeš, Slovenska c. 30, 1234 Mengeš.
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: 27. 3. 2006.
Občina Mengeš
Ob-9518/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba:
Bojan Žaberl, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel. 03/817-16-00,
faks 03/817-16-26, elektronska pošta: obcina@smarje-pri-jelsah.si.
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: JNVV/NG- 02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja razbermenilnikov RZ6, RZ7 in
RZ3/2 s priključnimi kanali na glavni zbirni kanal Šmarje pri Jelšah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Šmarje, 3240
Šmarje pri Jelšah.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
503, podskupine 502,7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet naročila je izvedba vseh gradbenih, obrtnih in instalacijskih del vključno s hidromehansko opremo za razbremenilne objekte.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala predvidoma
v naseljenem objektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: maj 2006 in/ali konec
september 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 2,5 mio
SIT;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec predložil po sklenitvi pogodbe;
– original
izjava
banke
ali
zavarovalnice,da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti v
garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec predložil po
sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno ob-
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sojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Potrdilo predloži ponudnik in vsak izmed
zakonitih zastopnikov. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni šteto, od datuma oddaje
ponudbe;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež- potrdilo sodišča oz drugega
pristojnega organa, če ponudnik ni registriran pri sodišču.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik ki
ima svoj sedež v tujini, poravnal v RS tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – originalno
potrdilo davčnega urada. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni, šteto od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik v zadnjih petih letih že
izvajal podobna dela v vrednosti najmanj
30 mio SIT in ima priporočilo o strokovni in
kvalitetni izvedbi del;
– da ima zadostno število strokovnega
kadra za izvedbo del in da ima vodja gradbišča ustrezno izobrazbo in ustrezne reference;
– da bo dela izvedel v rokih, s pravili
stroke in navodilu strokovnega nadzora in
da ima zadostne kapacitete za izvedbo del
– izjava ponudnika;
– da ima poravnane obveznosti do podizvajalcev, seznam predvidenih podizvajalcev;
– da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
in ureditvi delavnih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Zakon o graditvi objektov;
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
– posebne gradbene 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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 90%,
2. reference v zvezi z izgradnjo podobnih
del 10%.
Naročnik bo izbral ponudbo, ki bo dosegla največje število točk, kot vsoto vseh
meril.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 5. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko na
TRR, št. 01324-0100003720.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 5. 2006 do 9. ure
ali 36 dni od odposlanja obvestila, vsak delavnik med 8. in 11. uro.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov ZGO-1A in drugi podzakonski
predpisi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2006.
Cena: 36.000 SIT. Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: prevzem razpisne
dokumentacije na podlagi potrdila o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije na Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, Postojnska 5 v Izoli. Plačilo razpisne dokumentacije
se nakaže na TRR Stavbenika, Servisne
storitve d.o.o. Koper št. 10100 0034770033
z navedbo predmeta naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2006; na Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, Postojnska 5, 6310 Izola 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 7. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnimi pooblastili ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2006
ob 10. uri; sejna soba uradov občine, Postojnska 3, 6310 Izola.
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: 30. 3. 2006.
za Občino Izola
koncesionar Stavbenik,
Servisne storitve d.o.o. Koper

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 8. 2006.
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: 5. 5. 2006
ob 10. uri v prostorih Občine Šmarje pri
Jelšah.
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: 28. 3. 2006.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 228-1/2006
Ob-9584/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola po pogodbi št. 360-01-27/05 z
dne 16. 5. 2005 Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka
Kofol-Dobrila, inž. gr., Ul. 15. maja 16, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/662-68-20, faks
05/662-68-25, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka
Kofol-Dobrila, inž. gr., Postojnska 5, 6310
Izola, Slovenija, tel. 05/662-68-20, faks
05/662-68-25, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Stavbenik, Servisne storitve
d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka
Kofol-Dobrila, inž. gr., Postojnska 5, 6310
Izola, Slovenija, tel. 05/662-68-20, faks
05/662-68-25, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka Kofol-Dobrila, inž. gr.,
Postojnska 5, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/662-68-20, faks 05/662-68-25, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija objekta Veliki trg 12 v Izoli
ter v njem ureditev ribje tržnice in prostorov za dejavnost pisarne v objektu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Veliki trg 12, Izola.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500, 50 501, 50 503,
50 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila; začetek 1. 9. 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
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Ob-9713/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika Občina Ruše, kontaktna oseba: Helena Grajfoner, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, Slovenija, tel.
02/669-06-50, faks 02/669-06-54, elektronska pošta: helena.grajfoner@ruse.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Stanislav Urek, Strma ul. 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., tajništvo,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
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02/250-41-10, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: 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:
gradnja pokritega bazena s spremljajočimi prostori – gradbena, obrtniška, strojna in elektro inštalacijska dela, bazenska
tehnika ter ureditev okolja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ruše.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
(GOI) ter bazenske tehnike po sistemu »na
ključ«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: z začasnimi in končno situacijo; plačila v 60 dneh
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba, iz katere je razvidno, da odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek 42.
člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2004 so bili najmanj za
100% večji od njegove ponudbene vrednosti
za izvedbo naročila po tem razpisu.
Dokazila:
Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazca BON-1 in
BON-2 ter potrdila o plačilni sposobnosti
vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune – Dokazila oziroma potrdila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: podatke iz bilance
stanja in iz poslovnega izida za leto 2004 (iz
davčne napovedi za leto 2004), ki jih potrdi
DURS ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko
zaključene mesece pred odpiranjem ponudb
ter morebitnih blokadah le-tega – dokazila
oziroma potrdila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
Ponudniki s sedežem v tujini predložijo:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v poslovnem letu 2004 in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B.1. iz razpisne dokumentacije – Podatki o poslovni
uspešnosti morajo biti potrjeni, potrdila ne
smejo biti starejše od 30 dni od datuma
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odpiranja ponudb, prav tako ne dokazila o
stanju na poslovnih bančnih računih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
Ponudnik ima ustrezne reference s področja gradnje objektov v zadnjih 5 letih,
kar je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer
zgradil je vsaj 3 objekte visokih gradenj, v
vrednosti min 200 mio SIT (z DDV) za posamezni objekt.
Ponudnik ima ustrezne reference s področja bazenske tehnike v zadnjih 5 letih,
kar je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer
je z bazensko tehniko opremil vsaj 2 bazena
z ogrevano vodo.
Podizvajalci, katerih delež pri izvedbi naročila bo večji od 10% skupne ponudbene
vrednosti, imajo v zadnjih 5 letih ustrezne
reference pri izvedbi podobnih del, in sicer posamezen podizvajalec (za bazensko
tehniko velja predhodni pogoj) je v zadnjih
petih letih izvedel vsaj dve naročili, večji od
20 mio SIT (z DDV).
Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, in sicer je bil v zadnjih 5
letih odgovorni vodja del na 2 objektih, kjer
je izvajalec izvajal dela v vrednosti min 200
mio SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila: ponudbena cena 50%, zamik plačil 15%, reference
ponudnika 15%, garancijska doba 10%, reference odg. vodje del 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče vključno do 8. 5.
2006.
Cena razpisne dokumentacije: 30.000
SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
04515-0000334091, Proplus d.o.o., Maribor,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: 8. 5.
2006 do 11. ure, na naslov pod točko 1.1.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 2006 ob
12. uri; Občina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
je mogoče dobiti na Proplus d.o.o., Maribor
(gl. prilogo A), za ogled lokacije pa se lahko
ponudniki dogovorijo na Občini Ruše (gl.
točko 1.1.).
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti vsak delovni dan od 9. do 14. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Občina Ruše

Ob-9864/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Območna obrtna zbornica Domžale, kontaktna oseba: Ljuba Gaber, Šaranovičeva 21a, Vir, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/721-93-70, faks 01/721-48-36, elektronska pošta: ljuba.gaber@ozs.si, internetni
naslov: http://www.ooz-domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Uroš Škufca, Trg OF 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 OF 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 OF 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: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2006-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija in izgradnja poslovnih prostorov Območne obrtne zbornice Domžale v ocenjeni vrednosti 90 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vir pri Domžalah.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina in obseg del je določena v specifikacijah javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Za resnost ponudbe: lastna menica s
pooblastilom za izpolnitev v višini 1,000.000
SIT in z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudb.
Izbrani ponudnik bo moral v roku 8 dni po
podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje za
dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo 210 dni.
Izbrani ponudnik bo moral ob končnem
prevzemu kot pogoj za končni prevzem
predložiti bančno garancijo ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje za izvajanje garancijskih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo
dveh let.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok: 60 dni po izstavitvi posameznega računa – po mesečnih situacijah, 10% zadržanja plačila do pravnomočnosti uporabnega
dovoljenja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naro-
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čilo oddano: konzorcijska pogodba oziroma
pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa uspešno izvedel vsaj
tri podobne posle (GOI dela, visoke gradnje,
klasična masivna gradnja), pri čemer je vrednost posameznega posla z DDV bila vsaj
enaka vrednosti ponudbe z DDV;
5. ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov, kapacitet in opreme za izvedbo
razpisanega posla;
6. vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del pri Inženirski
zbornici Slovenije;
7. stopnja finančne varnosti: ponudnik
mora izkazati, da je njegova realizacija v
preteklem letu znašala vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe brez DDV in: v zadnjih 6
mesecih ponudnik ni imel blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih
obveznosti;
8. skladnost ponujenih del z zahtevami
iz specifikacij, projekta in popisa del. Za
napake materialov v konstrukciji in izvedbi
gradbenih del daje izvajalec garancijo za
dobo 10 let (fasada, strešna kritina). Splošni garancijski rok 2 leti. Garancijski rok za
vgrajeno opremo, ki po zakonu potrebuje
garancijo, vsaj 12 mesecev (oziroma proizvajalčev rok garancije, če je ta daljši);
9. ponudnik predloži kalkulativne elemente cen, in sicer: cenik delovne sile, cenik mehanizacije, cenik transportov, cenik
materiala FRCO gradbišče, cenik mokrih
mešanic FRCO gradbišče.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence. Če ponudnik dovoljenja v tej točki ne bo predložil bo naročnik štel, da je s
podpisom ponudbe podal izjavo, da ga za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
ne potrebuje;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
razvidno iz obrazca A-4 Prijava ter obrazec
BON, iz katerega je razvidno, da ponudnik
v zadnjih 6 mesecih pred izdajo ni imel blokiranih poslovnih računov, ali potrdila vseh
poslovnih bank pri katerih ima ponudnik odprete račune, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo ni imel blokiranih poslovnih
računov;

– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 9: dokument kalkulativni elementi cen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4: reference so razvidne iz obrazca A-4 prijava;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: ponudnik s podpisom ponudbe potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6: listina, ki jo izdaja Inženirska zbornica Slovenije, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja; razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8: ponudnik s podpisom ponudbe potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-1/2006-G.
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: plačilo na račun
naročnika št. 18300-0010638735.
Ogled in dvig razpisne dokumentacije
je možen od prvega dne po objavi javnega
naročila, vsak delovni dan od 8. do 12. ure,
proti predložitvi potrdila o plačilu in po predhodni najavi (tel. 01/434-93-90) na naslovu:
Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13a,
1000 Ljubljana. Ogled projektne dokumentacije je možen na istem naslovu po predhodni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do 12.
ure. Ponudbe morajo biti do roka prispeti
na naslov: 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.3.6) 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 bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 14. uri, na sedežu naročnika: Območna
obrtna zbornica Domžale, Šaranovičeva cesta 21A, Vir, 1230 Domžale.
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: internetni naslov za vprašanja in odgovore:
http://www.praetor.si v rubriki Vprašanja in
odgovori, kjer se objavljajo vsi odgovori na
prejeta vprašanja ponudnikov.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Območna obrtna zbornica Domžale
Št. 00701-3/2006
Ob-9874/06
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.

Št.

37 / 7. 4. 2006 /

Stran

2667

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:
gradbena dela za rekonstrukcijo Hotič–
Log; od km 7.960 do km 8.510; faza 1 (kamnita zložba 1 in 2, mikropilotna stena,
pilotna stena, cesta), faza 2 od km 8,340
do km 8.510.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1182 cesta G2-108
Ribče–Litija.
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: 370 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:
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– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– 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 10. 5. 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: 10. 5. 2006 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
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– 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: 10. 5. 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
570,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-9875/06
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:
ureditev križišča Naklo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1428 cesta R2-411
Polica–Podtabor.
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: 270 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
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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 10. 5. 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: 10. 5. 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: 10. 5. 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
108,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

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 10. 5. 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: 10. 5. 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: 10. 5. 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.

Št. 00701-3/2006
Ob-9876/06
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:
gradbena dela za modernizacijo ceste
R3-728/1148 Ig–Škofljica.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1148 ceste R3-728
Škofljica–Ig.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z 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
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VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
340,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-9877/06
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:
ureditev ceste R1-226/1255 Dobja vas–
Ravne (2. etapa): gradbena dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1255 cesta R1-226
Poljana–Ravne.
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.
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,
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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 11. 5. 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: 11. 5. 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: 11. 5. 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 88,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-9878/06
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 Kokro
na cesti R1-210/1106 – Luknja 1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1106 cesta R1-210
Sp. Jezersko–Preddvor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
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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 11. 5. 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: 11. 5. 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: 11. 5. 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
220,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-9879/06
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.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: 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 mostu čez Rinžo v Dolgi vasi na
cesti G2-106/0264.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0264 cesta G2-106
Kočevje–Livold.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z 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)
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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 11. 5. 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: 11. 5. 2006 do 10.
ure, Rrepublika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
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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: 11. 5. 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 57,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-9880/06
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:
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:
zalivanje reg in razpok na območju Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
– sklop 1 – območje Celje,
– sklop 2 – območje Nova Gorica,
– sklop 3 – območje Koper,
– sklop 4 – območje Kranj,
– sklop 5 – območje Ljubljana,
– sklop 6 – območje Maribor,
– sklop 7 – območje Murska Sobota,
– sklop 8 – območje Novo mesto,
– sklop 9 – območje Ptuj.
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: 140 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),
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– 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 11. 5. 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: 11. 5. 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: 11. 5. 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
115,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

ter propusti 10-3, 5-5, 10-3, 5-6, 10-3, 5-6a,
z odvodnjavanjem, hortikulturno ureditvijo,
prometno opremo, protihrupno zaščito in s
sistemom za klic v sili ter s prestavitvami in
izgradnjo komunalnih vodov.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45233110-3; glavni besednjak, glavni predmet: izgradnja trase Nove Zrkovske
ceste II. etapa od km 1+905 do km 3+685.
2) Kratek opis: izgradnja trase Nove Zrkovske ceste II. etapa od km 1+905 do km
3+685 s pripadajočimi deviacijami lokalnih
cest ter poljskih in gozdnih poti, z odvodnjavanjem, hortikulturno ureditvijo, prometno
opremo, protihrupno zaščito in s sistemom
za klic v sili ter s prestavitvami in izgradnjo
komunalnih vodov.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek julij 2006 in/ali konec oktober 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 311,400.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za Avtoceste v RS, DARS 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:
a) povprečni letni promet gradbenih del v
zadnjih treh letih oziroma v kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1(h) Navodil ponudnikom v višini 11.000,000.000
SIT za vsa razpisana dela;
b) uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za dela v visoki gradnji v vrednosti ne
manjši od 11.000,000.000 SIT pri vsaj enem
javnem naročilu ali v vrednosti ne manjši od
5.500,000.000 SIT pri vsaj dveh javnih naročilih v zadnjih 5 letih, v skladu z zahtevo po
točki 5.1(i) Navodil ponudnikom;
c) izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1(j)
navodil ponudnikom;
d) odgovorni vodja del mora biti oseba z
univerzitetno ali visoko izobrazbo gradbene stroke z opravljenim strokovnim izpitom,
odločbo IZS in desetletnimi izkušnjami pri
podobnih projektih po naravi in sestavi in
to najmanj 5 let kot odgovorni vodja del.
Enake pogoje mora izpolnjevati tudi oseba,
ki jo Izvajalec določi za svojega zastopnika
v vzorcu pogodbe (18. člen);
e) izjavo banke o možnosti najetja posojila kot navedeno v točki 5.1(m) Navodil
ponudnikom v višini 3.500,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(a) podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika ter primerki njihovih verificiranih podpisov z navedbo podlage, na osnovi katere navedene
osebe podpisujejo dokumente v imenu in za
račun ponudnika;

Ob-9961/06
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: Karel Ličen,
univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40,
faks 01/430-45-80, elektronska pošta: karel.licen@zilinzeniring.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: JV ZPC, SCP d.o.o., kontaktna
oseba: Marko Marok, univ. dipl. inž. grad.,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.

01/547-40-26, faks 01/547-40-44, elektronska pošta: Marko.marok@scp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIL inženiring, d.d., kontaktna oseba: Alenka Ovsenek, dipl. ekon.,
Kersnikova 10, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80, elektronska pošta: alenka.ovsenek@zilinzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIL inzeniring, d.d., Kersnikova 6, Ljubljana, vložišče,
5. nadstropje, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: gradnja AC Pesnica – Slivnica,
pododsek Ptujska cesta – Zrkovska cesta
od km 6+700 do km 10+847 in priključne
ceste Nova Zrkovska cesta, II. etapa od km
1+905 do km 3+685.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka 000161/2006; gradnja AC Pesnica–Slivnica, pododsek Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km 6+700
do km 10+847 in priključne ceste Nova Zrkovska cesta, II. etapa od km 1+905 do km
3+685.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja avtoceste A1 Pesnica – Slivnica,
od Ptujske ceste do Zrkovske ceste, ki
zajema naslednja sklopa:
Sklop 1: izgradnja trase AC Pesnica–
Slivnica, pododsek Ptujska cesta–Zrkovska cesta od km 6+700 do km 10+847 s
pripadajočimi deviacijami lokalnih cest ter
poljskih in gozdnih poti, nadvoz 10-3, 4-5,
podvozi 10-3, 3-1, 10-3, 3-2,10-3, 3-6, 10-3,
3-7, podvozi pri Oskrbnem Centru Maribor,
ter propusti 10-3, 5-5, 10-3, 5-6, 10-3, 5-6a,
z odvodnjavanjem, hortikulturno ureditvijo,
prometno opremo, protihrupno zaščito in s
sistemom za klic v sili ter s prestavitvami in
izgradnjo komunalnih vodov.
Sklop 2: izgradnja trase Nove Zrkovske
ceste II. etapa od km 1+905 do km 3+685
s pripadajočimi deviacijami lokalnih cest ter
poljskih in gozdnih poti, z odvodnjavanjem,
hortikulturno ureditvijo, prometno opremo,
protihrupno zaščito in s sistemom za klic
v sili ter s prestavitvami in izgradnjo komunalnih vodov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45233110-3; glavni besednjak, glavni predmet: gradnja AC Pesnica–Slivnica,
pododsek Ptujska cesta–Zrkovska cesta od
km 6+700 do km 10+847 in priključne ceste
Nova Zrkovska cesta, II. etapa od km 1+905
do km 3+685.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45233110-3; glavni besednjak, glavni predmet: izgradnja trase AC Pesnica–
Slivnica, pododsek Ptujska cesta–Zrkovska
cesta od km 6+700 do km 10+847.
2) Kratek opis: izgradnja trase AC Pesnica–Slivnica, pododsek Ptujska cesta–Zrkovska cesta od km 6+700 do km 10+847 s
pripadajočimi deviacijami lokalnih cest ter
poljskih in gozdnih poti, nadvoz 10-3, 4-5,
podvozi 10-3, 3-1, 10-3, 3-2,10-3, 3-6, 10-3,
3-7, podvozi pri Oskrbnem Centru Maribor,
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(b) redni izpisek iz sodnega registra;
(c) dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
(d) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; potrdilo služi kot dokazilo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
(e) izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
(f) potrdilo pristojnega organa, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi države, kjer ima ponudnik svoj
sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe;
(g) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; potrdilo služi kot dokazilo, da
ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem.
Ponudnik lahko, za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk (b), (c), (d), (e) in
(g) predloži potrdilo GZS, OZS in druge z
zakonom ustanovljene zbornice z javnimi
pooblastili v skladu z 42.c členom ZJN-1.
Če ponudnik predloži potrdilo tujega organa, pooblaščenega za izdajo potrdil, ekvivalentnih potrdilu iz 42.c člena ZJN-1, mora
naročnik ugotoviti dejansko ali pravno vzajemnost, ki jo mora dokazovati ponudnik, ki
se nanjo sklicuje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Naročnik lahko v vsaki fazi izvajanja pogodbe pri pogodbenih izvajalcih ugotavlja
boniteto izvajalskega podjetja in ima pravico zahtevati ustrezne dokumente v zvezi
s tem.
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Dokazilo o možnosti dostopa do finančnih virov; dokazilo mora izkazovati možnost
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki
Sloveniji ali tuje banke, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, v višini 3.500,000.000
SIT.
Pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika
in navedbo bank ponudnika, ki naročnika
pooblašča za pridobivanje podatkov o finančnem stanju ponudnika v času trajanja
pogodbe za izvedbo razpisanih del.
Mnenje pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila v zadnjih petih letih, z zneski, letom dokončanja in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navajajo v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. V primeru,
da potrdilo naročnika ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno in pravočasno,
se navedena referenca pri ocenjevanju ne
bo upoštevala.
Seznam glavne izvajalčeve opreme (stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo
del po pogodbi; ponudnik mora imeti v lasti
ali imeti zagotovljen dostop (preko najema,
zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug
način) do ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti
mora, da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje
na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem
stanju za njihovo uporabo. Oprema ne sme
biti starejša od 10 let. Ponudnik naj navede
glavno gradbeno opremo (vozila, stroji in
naprave), ki je nujno potrebna za izvajanje
del za katera je predložil ponudbo.
Ponudnik naj tudi navede, ali so naprave
in oprema v lasti ponudnika oziroma bodo
na voljo na kak drug način.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: prednajava.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, z dne 31. 3.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000161/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije.
Cena: 180.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR. št. 05100-8010026397 pri
Abanki Vipa d.d. v korist ZIL Inženiring d.d.,
s pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 5. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2006
ob 10. uri; Ljubljana, Kersnikova 6, V. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-9963/06
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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava strešne kritine na Osnovni
šoli Bovec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Bovec
v Bovcu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega obsega naročila zajema zamenjavo strešne kritine na Osnovni šolo Bovec na
stavbah B in D v celoti ter delno na stavbi C
in obsega 1.507,80 m 2.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se izvajajo v času poletnih
šolskih počitnic, to je od 26. 6. 2006 do
20. 8. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 26. 6. 2006 in/ali konec
20. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Menica z menično izjavo v višini 5% ponudbene vrednosti za resnost ponudbe.
Izjava o predložitvi menice za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo se
vrši na podlagi obračunske situacije oziroma
računa, potrjenega s strani naročnika, ki ga
ponudnik izstavi do 7. v mesecu. Rok plačila
je 60 dni po prejemu 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.
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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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 5. 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 26. 6. 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: 10. 5. 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: 3. 4. 2006.
Občina Bovec

Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) 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: prenova stavbe (prostorov)
Diagnostika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za prenovo stavbe (prostorov) objekta Diagnostika. Dela obsegajo gradbena
dela (rušitvena dela, ostala gradbena dela),
obrtniška dela (lahke pregradne stene, mizarska dela, notranje zasteklene stene v
ALU profilih, keramičarska dela, PVC tlaki, obešeni tehnični stropovi, slikarska dela,
pleskarska dela, okenski roloji), strojne (vodovodna instalacija, dimineralizirana voda,
komprimirani zrak, izdelava funkcijskih
navodil, izdelava PID) in elektro instalacije (razsvetljava, moč, univerzalo ožičenje,
požarno javljanje, video domofon, centralno
nadzorni sistem).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.46.10-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga II – gradbena
dela, razred 50, skupina 500: splošna dela
na področju stavb in nizkih gradenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prenova prostorov stavbe Diagnostika. Dela obsegajo gradbena, obrtniška, strojna in elektro
dela. Ponudniki lahko predložijo ponudbo
samo za celotno javno naročilo. Ocenjena
vrednost znaša 80,8 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006, konec 31. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 60 dni po situaciji, ki se izstavi
vsak konec meseca za dela opravljena v
tekočem mesecu.
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 ustrezati zahtevam 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: pogoji po 42. in 42.a členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,

Ob-10050/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Darko Fras, Nasipna ulica 64,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/33-13-551,
faks 02/33-27-661, elektronska pošta: darko.fras@snaga-mb.si, internetni naslov:
http://www.snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.4) 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:
dovozna pot na odseku med Lahovo in
Soško ulico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– ureditev dovozne poti,
– nivojski prehod.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
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.
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: JN 14/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 5. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno – izključno v elektronski obliki – z obrazcem
na spletni strani: www.snaga-mb.si ž, okno:
javna naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 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: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik(i) ponudnika. Pooblastilo je obvezno – ne
glede na status ali funkcijo pri ponudniku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 5. 2006
ob 11. uri; Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor.
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: 3. 4. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-10052/06
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: po pooblastilu Vesna
Paljk, Altus consulting d.o.o., Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-91-00,
faks 01/283-22-43.
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,
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– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1/P (lahko tudi BON 1),
– potrdilo postovne banke ali bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– poročilo revizorja skladno z Odredbo
o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– vsaj tri referenčna potrdila, ki se nanašajo na področje del v zvezi z laboratoriji (tri
referenčna potrdila so obvezna),
– da ponudnik lahko zagotovi razpisana
dela v celoti,
– da ponudnik lahko zagotovi zaključek
razpisanih del najpozneje do 31. avgusta
2006,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok plačila,
3. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/5/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 5. 2006.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
2/5/2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2006 do 11. ure.
Če je ponudba poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe na naslov do navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 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: 8. 5. 2006
ob 13. uri; Veterinarska fakulteta, Gerbičeva
60, 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: 3. 4. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 00701-3/2006
Ob-10065/06
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:
zamenjava dotrajanih ograj, namestitev
novih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1013 cesta R1-204
Dornberk–Štanjel.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.82.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
NE.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 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.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 5. 2006.
Cena: 5.000 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: 12. 5. 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: 12. 5. 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 68,500.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

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 10. 5. 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: 10. 5. 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: 10. 5. 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
340,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 00701-3/2006
Ob-10066/06
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:
gradbena dela za modernizacijo ceste
R3-728/1148 Ig–Škofljica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1148 ceste R3-728
Škofljica–Ig.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z 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).
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Št. 00701-3/2006
Ob-10067/06
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.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: 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: izvedba del za Ureditev Unec R2-212/1115
od km 0.333 do km 0.610 in Unec–Rakek
R2-212/1116 od km 0.000 do km 0.066.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1115 cesta R1-212
Unec–Rakek.
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.
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,
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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 12. 5. 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: 12. 5. 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: 12. 5. 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
106,600.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10068/06
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 Kartuzija–Dramlje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1279 cesta R3-686
Žiče-Dramlje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z 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:
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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).

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:
izvedba del za ureditev Žiri (Dobračeva)
R2-408/1375 od km 1.600 do km 2.050.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1375 cesta R2-408
Žiri-Trebija.
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: 150 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

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 12. 5. 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: 12. 5. 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: 12. 5. 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 99,600.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10069/06
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
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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 15. 5. 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: 15. 5. 2006 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
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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: 15. 5. 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 74,400.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10070/06
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:
rekonstrukcija križišča cest R1-221/1221,
R1-221/1222 in R1-224/1230 pri “Riklovem” mostu v Hrastniku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1221 R1-221 Trbovlje–Boben–Hrastnik.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.29-9.
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: konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z 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)
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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 15. 5. 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: 15. 5. 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: 15. 5. 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
800,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

dnih 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 15. 5. 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: 15. 5. 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: 15. 5. 2006
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.

Št. 00701-3/2006
Ob-10071/06
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:
izvedba pasivne zvočne zaščite ob cesti
G1-1/1400 v naselju Slovenja vas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1400 cesta G1-1
Miklavž-Hajdina.
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 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 likvi-
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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: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 33,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-10210/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: TPC
Livade d.o.o., kontaktna oseba: Leopold
Gorjup, Južna cesta 101, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-25-201, faks 05/66-26-200,
elektronska pošta: tpclivade@siol.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: TPC Livade d.o.o.,
kontaktna oseba: Leopold Gorjup, Južna cesta 101, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/662-62-01, faks 05/662-62-00, elektronska pošta: tpclivade@siol.com.
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: Občina
Izola, kontaktna oseba: tajništvo, Paladin
Dajana, Postojnska 3, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/662-62-01, faks 05/662-62-00, elektronska pošta: tpclivade@siol.com.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: gradnja povezovalne ceste s
komunalno opremo v Livadah – Izola (GOI
dela).
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: Liv 01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja povezovalne ceste in komunalne opreme v stanovanjsko apartmajskem
naselju – ZN Livade zahod v Izoli (gradbena, obrtniška in instalacijska dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Izola, ZN Livade zahod.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega obsega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1,5 meseca in/ali 45 dni od oddaje naročila; začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancijo banke v višini 10% ocenjene vrednosti za resnost ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Taka skupina izvajalcev je
dolžna predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek ali fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravne osebe, ki izkazuje
zadnje pravno stanje ponudnika; za samostojne podjetnike pa potrdilo (t.i. priglasitveni
list), ki ga izda krajevno pristojni davčni urad
iz katerega izhaja, da je ponudnik vpisan pri
davčnem organu ali potrdilo o vpisu ponu-
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dnika v seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence (Gospodarska zbornica, Obrtna zbornica, Inženirska zbornica, druga zbornica
ustanovljena na podlagi zakona), če je za
dejavnost na podlagi posebnega predpisa
dovoljenje potrebno ali potrdilo o vpisu ponudnika v seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj;
– potrdilo pristojnega ministrstva za pravosodje, ki vodi kazensko evidenco, da mu
ni bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem in
je povezano z njegovim poslovanjem ter
podpisano izjavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
ministrstva nadomesti tudi izjava ponudnika
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku v zvezi
s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe. Izpisek ne
sme biti starejši od 30 dni. Ponudnik mora
podpisati in žigosati izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni pod
vodstvom izredne uprave ter da proti njemu
ni uveden katerikoli drugi postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima ponudnik sedež;
– potrdilo pristojnega davčnega organa
ali drugega pristojnega organa države v kateri ima ponudnik sedež, da ima poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik sedež. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni. Ponudnik mora, pod materialno in
kazensko odgovornostjo, podpisati izjavo,
da ima na dan oddaje ponudbe poravnane
vse zapadle davke in prispevke ter druge
obvezne dajatve;
– pogoj za udeležbo na predmetnem razpisu je, da niti ponudnikov žiro račun, niti žiro
račun nobenega izmed njegovih podizvajalcev, ki s ponudniki sodelujejo v predmetnem
postopku, v zadnjih šestih mesecih ni bil
blokiran. Ponudnik mora v dokaz predložiti
BON 2 oziroma davčno napoved za samostojne podjetnike in potrdilo ponudnikove
poslovne banke, da ponudnikov žiro račun
in žiro račun podizvajalca v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Navedeni obrazci in
potrdila na smejo biti starejša od 60 dni;
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo,
po knjigovodskih podatkih ponudnika, potrjevalo in izkazovalo pravočasno poravnavanje obveznosti do ponudnikovih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do
datuma mnenja revizorja. Mnenje ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje
ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za udeležbo na predmetnem razpisu je ta, da je bil ponudnik v
zadnjih petih letih glavni izvajalec pri izvedbi
vsaj enega objekta visoke gradnje na področju zdravstva, predšolske vzgoje ali izobraževanja v vrednosti najmanj 12,000.000
SIT.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov ZGO-1A.

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 30. 4. 2006.
Cena: 30.000 SIT. Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: prevzem razpisne
dokumentacije na podlagi potrdila o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije. Plačilo
razpisne dokumentacije se nakaže na TRR
33000-7270590662, z navedbo predmeta
naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 5. 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 1. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnimi pooblastili ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2006
ob 9.15; prostori TPC Livade d.o.o., Južna
cesta 101, Izola.
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: 27. 3. 2006.
TPC Livade d.o.o.
Št. 19/06
Ob-10216/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, Krajevna skupnost
Škofije, kontaktna oseba: Majda Bonaca, Sp. Škofije 54, 6281 Škofije, Slovenija, tel. 05/654-91-21, elektronska pošta:
ks.skofije@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka 35/06, JNVVG-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža ploskovno elastičnega športnega poda v športni dvorani
Burja na Škofijah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Škofije.
Šifra NUTS: 504,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža ploskovno elastičnega športnega poda v športni dvorani Burja na Škofijah
po DIN 18032 DEL2.

37 / 7. 4. 2006 /

2683

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 6. 2006, konec 20. 7.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila računa je 60. dan po prejemu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON2 ali enakovredno dokazilo ponudnikove banke, ki
izkazuje, da ponudnikov transakcijski račun
v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o referencah, da je v zadnjih
treh letih izvedel vsaj tri dela, ki so po naravi podobna razpisanim in vredna vsako
najmanj 20 mio SIT, ali pa vsaj eno vredno
najmanj 60 mio SIT,
– kalkulativni elementi,
– dokazilo o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po ZGO-1,
– terminski plan.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka: 35/06;
številka javnega naročila: JNVV-G-1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 5. 2006.
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: do 3. 8. 2008.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2006
ob 14. uri; v sejni sobi KS Škofije, Sp. Škofije 54.
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: 3. 4. 2006.
Mestna občina Koper,
Krajevna skupnost Škofije

– od tega morata imeti najmanj 2 kadra
nad 5 let delovnih izkušenj na pravnem področju ali na področju javnih naročil ali na
področju informatike.
se polje III.2.1) točka 5 referenčni pogoj
nadomesti z naslednjim besedilom:
III.2.1) točka 5 referenčni pogoj:
– opravljena pravna svetovanja za podjetja ali javni sektor v skupni vrednosti najmanj 10 mio SIT (lahko pri enem ali večih
ponudnikih kumulativno – razvidno iz predloženih kopij pogodb);
– opravljena svetovanje za vodenje ali
organizacijo poslovanja v skupni vrednosti
najmanj 5 mio SIT (lahko pri enem ali večih
ponudnikih kumulativno – razvidno iz predloženih kopij pogodb);
– opravljeno vsaj 1 projektno vodenje ali
sistemska analiza vsaj enega informacijskega sistema za podjetja ali javni sektor (naročnik bo upošteval ali projektno vodenje ali
sistemsko analizo, kar mora biti razvidno iz
predložene kopije pogodbe);
– najmanj 3 leta poslovanja na področju
pravnega in poslovnega svetovanja;
– najmanj 1 uspešno izvedeni postopek
oddaje javnega naročila (izdelava razpisne
dokumentacije in sodelovanje v postopku) v
vrednosti nad 1 milijardo SIT;
– najmanj 3 uspešno izvedeni postopki
oddaje javnega naročila (izdelava razpisne
dokumentacije in sodelovanje v postopku) v
angleškem jeziku in z objavo v TED;
– najmanj 3 uspešno izvedeni postopki
oddaje javnega naročila s pogajanji (izdelava razpisne dokumentacije v angleškem
jeziku in sodelovanje v pogajanjih v angleškem jeziku) v vrednosti nad 100 mio SIT;
– najmanj 1 uspešno izveden postopek
oddaje javnega naročila gradnje (izdelava
razpisne dokumentacije in sodelovanje v postopku) v vrednosti nad 500 mio SIT;
– najmanj 1 uspešno izveden postopek
oddaje javnega naročila za blago (izdelava
razpisne dokumentacije in sodelovanje v postopku) v vrednosti nad 150 mio SIT;
– najmanj 1 uspešno izveden postopek
oddaje javnega naročila za storitve (izdelava
razpisne dokumentacije in sodelovanje v postopku) v vrednosti nad 150 mio SIT;
– najmanj 1 uspešno izveden postopek
oddaje javnega naročila (izdelava razpisne
dokumentacije in sodelovanje v postopku) z
okvirnim sporazumom.
Ponudnik mora postavljene referenčne
pogoje izpolniti kumulativno. Naročnik bo
upošteval reference za obdobje zadnjih 3
let od roka za oddajo ponudb. Naročnik bo
vsako referenco za izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev štel zgolj enkrat.
se polje IV.3.2) nadomesti z naslednjim
besedilom:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006.
se polje IV.3.3) nadomesti z naslednjim
besedilom:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do 12.
ure.
se polje IV.3.7.2) nadomesti z naslednjim
besedilom:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
do 12.30; Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
Za vse morebitne dodatne informacije
vas prosimo, če nas lahko pokličete na tel.
01/47-34-885 – Miran Kosmač ali po e-pošti na
naslov: miran.kosmac@sloveniacontrol.si.
Kontrola zračnega prometa Slovenije

Storitve
Št. 196/06

Ob-9681/06

Popravek
V javnem razpisu za izbor izvajalca storitev svetovalnega inženiringa in strokovnega
nadzora pri obnovi in dozidavi SNG Opera in
balet Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006, Ob-7805/06,
z oznako javnega naročila JN-MK-25/2006,
se v točki 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 zahteva-

nih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti, popravi šesta alineja, ki se glasi:
6. ponudnik mora izkazati minimalno: a)
eno referenco izvedbe storitev svetovalnega
inženiringa in strokovnega nadzora objekta v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi
enotne kvalifikacije vrst objektov in določitvi
objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št.
33/03), in sicer: 12 Nestanovanjske stavbe,
1261 stavbe splošnega družbenega pomena, pri čemer je investicijska vrednost GOI
del podane reference najmanj 2.500 mio
SIT v zadnjih petih letih in za katero je že
izdano uporabno dovoljenje; ali b) najmanj
2 referenci izvedbe zahtevnih gradenj v zadnjih 5 letih, vsake v vrednosti GOI del nad
1.500,000.000 SIT.
Sedma alineja se popravi v dveh delih
in se glasi:
Ponudnik mora imeti sklenjeno pogodbeno razmerje z enako odgovornostjo kot z
redno zaposlenim z:
– odgovornim nadzornikom gradbenih in
obrtniških del;
– odgovornim nadzornikom strojno inštalacijskih del;
– odgovornim nadzornikom elektro inštalacijskih del;
– odgovornim nadzornikom za geomehanski nadzor;
– koordinatorjem za varnost in zdravje
pri delu.
Nadzornik za geomehanski nadzor sme
biti
– posameznik, ki je pri pristojni poklicni
zbornici vpisan v ustrezen imenik in ima po
končanem študiju za pridobitev univerzitetne izobrazbe najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev, če
nastopa kot odgovorni projektant načrta za
zahtevni objekt.
Doda se nov pogoj pod novo točko 10,
ki se glasi:
10. Odgovorni nadzornik mora izkazati
dobro opravljeno storitev na najmanj dveh
zahtevnih objektih v zadnjih petih letih, odgovorni nadzorniki za posamezna področja
pa najmanj na enem v zadnjih treh letih v
vrednosti nad 1.500,000.000 SIT. Reference
morajo biti opravljane v Sloveniji in v skladu
s slovensko zakonodajo.
Pod točko III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila, se pod novo točko
10 doda besedilo, ki se glasi:
Obrazec A-4, točka 1.4 Kadri in Obrazec A-11.
Druge določbe razpisne dokumentacije
ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kulturo
Št. 411-0035/00004-1000016/05 Ob-9852/06
Popravek
V javnem razpisu za pravno in poslovno svetovanje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 120-121 z dne 30. 12. 2005,
Ob-36721/05, se polje III.2.1) točka 4 kadrovski pogoj nadomesti z naslednjim besedilom:
III.2.1) točka 4 kadrovski pogoj: ponudnik
mora prijaviti vsaj 4 strokovnjake, ki so pri
ponudniku redno zaposleni:
– od tega morajo imeti najmanj 3 kadri
univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– od tega mora imeti najmanj 1 kader
vsaj univerzitetno izobrazbo s področja informatizacijskih ved;
– od tega mora imeti najmanj 1 kader
opravljen državni pravniški izpit;
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Št. 430-57/2006
Ob-9517/06
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. 02/881-21-10,
02/881-21-46, 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, kontaktna oseba: Branko Malek, Šolska 5, 2380
Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-10,
02/881-21-46, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-57/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema Osnovne šole Šmartno.
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: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme adaptiranih prostorov
osnovne šole Šmartno (učilnice, kabineti,
administrativni prostori, garderobe).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec 30. 8. 2006 del in 30. 8.
2007 del.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija banke kot garancija za resnost
ponudbe v višini 300.000 SIT.
Garancija banke kot za dobro izvedbo
posla 5% od pogodbene vrednosti.
Garancija banke kot 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
s pogodbo in razpisno dokumentacijo, plačilo 60 dni.
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,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
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– 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:
– reference iz zadnjih petih let za primerljivo opremo,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – 80%,
2. reference – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 5. 2006.
Cena: brezplačno na spletnih straneh
občine.
Pogoji in način plačila: brezplačno
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 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. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 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: 28. 3. 2006.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-9688/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: www.gu.gov.si
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Uroš Mladenovič,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/487-48-70, faks 01/478-48-34,
elektronska pošta: uros.mladenovic@gov.si,
internetni naslov: www.gu.gov.si.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: IB – 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 43000-11/2006-4.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razvoj sistema distribucije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloge se izvajajo delno
v prostorih naročnika in njegovih območnih
geodetskih upravah ter geodetskih pisarnah,
delno v prostorih Ministrstva za javno upravo, delno pa v prostorih izvajalca, v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvoj
sistema distribucije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 31. 3. 2007.
III.1.1) 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 plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po pogodbi se bodo poravnavala po fazah,
ki so opredeljene v pogodbi. Rok plačila je
60 dni po prejemu računa za vsako od faz.
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: 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 pisna
izjava, ki jo tuji ponudnik poda pod prisego
pred pristojnim organom tuje države, če je to
v skladu z običajno prakso tuje države. Če
izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v
skladu z veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države pomeni tudi izpol-
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njevanje 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 izjave, ki jo potrdi pristojni organ
tuje države.
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 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 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.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje ali druge enakovredne kazenske evidence, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in ki izkazuje, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni. Vsebina potrdila je lahko
združena z vsebino potrdila pod točko 3.
3. Da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: dokazilo o tem, da proti ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem. V Republiki Sloveniji potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske
evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za
pravosodje. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni. Vsebina potrdila je lahko združena z
vsebino potrdila pod točko 2.
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 regi-

Ponudnik mora podati izobrazbene in
strokovne kvalifikacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti:
– vodjo projekta,
– tri strokovne sodelavce.
Zahtevane izobrazbene kvalifikacije vodje projekta in strokovnih sodelavcev:
– vodja projekta mora izkazovati najmanj
triletne izkušnje na podobnih delih in podobnih vsebinah. Za podobne vsebine se štejejo
vsebine s področij za katere se zahteva poimenska navedba strokovnih sodelavcev;
– izobrazbene kvalifikacije vodje in strokovnih sodelavcev morajo biti najmanj visoka izobrazba. Strokovni sodelavci morajo
imeti izobrazbo s področja geodezije, informatike ali podobnih vsebin, vodja projekta pa mora imeti izobrazbo s področja
geodezije, informatike, organizacije dela ali
podobnih vsebin;
– strokovni sodelavci morajo izkazovati
najmanj dvoletne izkušnje na podobnih delih
in podobnih vsebinah. Za podobne vsebine se štejejo vsebine s področij za katere
se zahteva poimenska navedba strokovnih
sodelavcev;
– vodja projekta ali vsaj eden od strokovnih sodelavcev predvidenih za izvedbo naloge, morajo imeti slovensko državljanstvo
ali potrdilo o aktivnem znanju slovenščine s
strani pooblaščene institucije.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 4 (podatki o ponudniku za izvedbo naloge št.
_____).
Izpolnjen obrazec OBR 5 (spisek delavcev). Potrebne izkušnje vodje projekta in
treh strokovnih sodelavcev se opredelijo s
seznamom projektov, v katerih so le-ti sodelovali in kratkim vsebinskim opisom projektov (1 odstavek) in opisom ter dokazili
o izpolnjevanju pogojev sposobnosti komunikacije z naročnikom v slovenjem jeziku
in predaje celotnega pogodbenega dela v
slovenskem jeziku ter pogoja slovenskega
državljanstva ali aktivnega znanja slovenščine. Priloži se tudi izpolnjeni obrazec OBR
23 (reference).
Seznam referenc (najpomembnejših dobav ali storitev) se priloži skupaj s potrdili
o dobro opravljenem delu. Če so bili kupci
naročniki po Zakonu o javnih naročilih, mora
biti dokazilo (obrazec o referencah) izdano
v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše 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.
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:
1. ponujena cena,
2. reference vodje naloge in sodelujočih
strokovnjakov,

ster 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.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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. 3. 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.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi (dokazilo: dokument iz točke 1.10. in 1.11.).
Ponudnik mora razpolagati z zadostno
HW in ustrezno SW opremo (ki je uporabna
pri izvedbi pogodbenega dela) in ki ni starejša od 5 let.
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3. metodološki pristop.
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 26. 4. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR št.
01100-1000616337 model: 18 sklic na št.:
25127-7141998-99000005 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije, (www.gu.gov.si)
v rubriki Informacije javnega značaja/Javna
naročila.
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 1. 7. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom, če je potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2006
ob 11. uri; v prostorih Geodetske uprave
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, v mali sejni sobi v pritličju.
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: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-9719/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trga in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, SI-Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.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.
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: OIŽ-321-21-8/2006-AKTRP/razpis za pakiranje in dobavo testenin
v centralna skladišča humanitarnih organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj in Slovenska Karitas.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pakiranje in dobava testenin (v dveh fazah) v centralna skladišča humanitarnih
organizacij: Slovenska Karitas in Rdeči
križ Slovenije – Zveza združenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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Za plačilo blaga je na voljo 700 ton pšenice, v skladišču, Agrograin Kereskedelmi
Rt., Hoch J. street 98, 8900 Zalaegerszeg,
Madžarska.
Za plačilo transporta je na voljo 1,800.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 21. 5. 2006 in konec
29. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: varščina za resnost ponudbe, varščina za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter varščina za prevzem blaga iz intervencijskih
zalog.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Za plačilo blaga je na voljo pšenica, v
skladišču, Agrograin Kereskedelmi Rt.,
Hoch J. street 98, 8900 Zalaegerszeg, Madžarska.
Za plačilo transporta je na voljo 1,800.000
SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o pakiranju in dobavi
testenin (v dveh fazah) v centralna skladišča
Slovenske Karitas in Rdečega križa Slovenije – Zveza združenj.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1. točka, 3. točka; četrti odstavek 42. člena ZJN-1,
2. točka; prvi odstavek 42.a člena ZJN-1, 1.
točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
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. ponujena največja količina pakiranih in
dostavljenih testenin,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
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 26. 4. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 8. 5. 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. 5. 2006
ob 9. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. 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: da; razdeljevanje hrane iz intervencij-

skih zalog v korist najbolj ogroženih oseb
v Skupnosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 19/06
Ob-9730/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: David Polutnik, univ.
dipl. inž. teh. prom., Ul. Heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-431,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta: david.polutnik@maribor.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) Opis: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja
in upravljanja Avtobusne postaje Maribor.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja Avtobusne postaje
Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in način izvajanja gospodarske javne službe
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od podpisa pogodbe za dobo pet
let. Predviden podpis pogodbe 30. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: financiranje gospodarske javne službe je razvidno
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

37 / 7. 4. 2006 /

2687

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) program izvajanja javne službe – 30
točk,
(B) ponujena višina odškodnine nad minimalno določeno odškodnino – 25 točk.
Minimalna letna odškodnina znaša
15,000.000 SIT,
(C) ponujena kvaliteta in tehnološki razvoj avtobusne postaje Maribor – 25 točk,
(D) opredelitev drugih virov financiranja
gospodarske javne službe, poleg virov, ki
so opredeljeni v 7. členu Odloka o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja
in upravljanja Avtobusne postaje Maribor
(MUV 21/98) – 20 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 18. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
4. 5. 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. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2006
ob 9.30; Komunalna direkcija – Prometni
urad, Slovenska ulica 40, Maribor, sejna
soba 215/II.
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: 31. 3. 2006.
Mestna občina Maribor

zadnjih treh letih, vključno z zahtevanimi
obrazci;
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
kadrov ponudnika s priloženimi življenjepisi;
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– reference 80% (reference ponudnika
30% in reference kadrov ponudnika 50%),
– ponujena cena 20%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 350-01-1543/2005
O505.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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 17. 6. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2006
ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja, Matjaž Urh, tel. 07/49-81-358.
Občina Krško

Ob-9732/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Matjaž Urh,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-358, faks 07/49-21-995,
elektronska pošta: matjaz.urh@krsko.si, internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije poslovne cone Drnovo-zahod.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Poslovna cona Drnovo.
II.1.8) Nomenklatura: CPV 74232200-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se oddaja v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, dokončanje 1. 9. 2006.
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 pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 30 dneh po prejemu računa v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo.
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:
– 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 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je
bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za
pravosodje) ter izjava ponudnika;
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o finančnem stanju ponudnika (obrazca BON1/P in
BON 2 (po potrebi)).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja izdelave projektne dokumentacije komunalne
infrastrukture v skupni vrednosti več kot
20 mio SIT za posameznega naročnika v

Stran

Ob-9734/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojno varstveni zavod Antona Medveda, Kamnik, kontaktna oseba: Jelka Golob, Novi trg 26b, 1241 Kamnik,
Slovenija, tel. ++386/1/830-33-30, faks
++386/1/839-13-27, elektronska pošta:
group1.ljvvzam@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 14. storitve čiščenja stavb
(Priloga I A Zakona o javnih naročilih).
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvajanje storitev čiščenja prostorov zavoda, št.
01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvajanje storitev čiščenja prostorov – enot zavoda.
Podrobnejši opis in obseg storitve, ki je
predmet javnega razpisa, sta navedena v
razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: storitev čiščenja je potrebno izvajati v naslednjih enotah zavoda:
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– Enota Pesterna, Groharjeva 1, Kamnik
(ca. 1.143 m2),
– Enota Rožle, Novi trg 26B, Kamnik (ca.
968 m2),
– Enota Tinkara, Klavčičeva 1, Kamnik
(ca. 1.264 m2),
– Enota Palček, Šmartno 13B, Laze v
Tuhinju (ca. 347 m2),
– Enota Cepetavček, Nevlje 18, Kamnik
(ca. 200 m2),
– Enota Sonček, Trg padlih borcev 2,
Kamnik (ca. 183 m2),
– Enota Marjetica, Ljubljanska 3A, Kam
nik (ca. 65 m2),
– Enota Pedenjped, Jakopičeva 27, Kam
nik (ca. 65 m2),
– Enota Mojca, Matija Blejca 14, Kamnik
(ca. 65 m2).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je izvajanje storitev
čiščenja prostorov zavoda, in sicer v skupni
izmeri ca. 4300 m2. Okvirne izmere po posameznih enotah so podane v točki II.1.7.
Podrobnejši obseg in opis storitve, ki je
predmet javnega razpisa, sta navedena v
razpisni dokumentaciji. Javno naročilo se
ne oddaja po sklopih. Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se
ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih
delov predmetnega javnega razpisa.
Ocenjena vrednost javnega naročila brez
DDV je 28,000.000 SIT. Predmetno javno
naročilo se izvaja za obdobje 24 mesecev.
Naročnik si pridržuje pravico uporabe 97.
člena ZJN-1-UPB1.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
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 za opravljeno storitev
v preteklem mescu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in finančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
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potrdilo, da je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev delavcev; izjava ponudnika
o možnosti izbire in zamenjave delavcev;
obrazec podatki ponudnika o kadrih.
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: 01/2006.
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: 01243-6030635413,
sklicna številka: 2404, za nakazila iz tujine
pa še naslednji podatki: Swift: LJBASI2X,
IBAN: SI56012436030635413. Od dneva
objave do zadnjega roka za oddajo ponudb
je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak delovnik med 11. in
13. uro. 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 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: 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: 24. 4. 2006
ob 14. uri; Vzgojno varstveni zavod Antona
Medveda, Novi trg 26B, 1241 Kamnik.
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.2.1.2)
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: 31. 3. 2006.
Vzgojno varstveni zavod
Antona Medveda, Kamnik
Št. 2.3.-750/06
Ob-9847/06
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: Milenko Ćućić, univ. dipl. inž.
gradb., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386(0)1/291-45-85, faks
++386(0)1/291-48-22, elektronska pošta:
milenko.cucic@tirnet.net.
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., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena
– tajništvo PE Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386(0)1/291-42-03, faks
++386(0)1/291-48-22, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding
slovenske železnice d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije, soba
202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386(0)1/291-42-03, faks
++386(0)1/291-48-22, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava PGD, PZI in PZR za nove tire
in objekt za potrebe vleke vlakov in tehnično vagonske dejavnosti na železniški
postaji Nova Gorica.
Predmet javnega naročila vsebuje izdelavo PGD, PZI in PZR za nove tire in objekt
na železniški postaji Nova Gorica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: železniška postaja Nova
Gorica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.40.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava PGD, PZI in PZR za nove tire in objekt
za potrebe VV in TVD na železniški postaji
Nova Gorica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 6 mesecev od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti kot garancijo za resnost ponudbe bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,200.000 SIT, z veljavnostjo najmanj 120 dni po preteku skrajnega
roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
financiranja so: plačilo 90 dni po potrditvi
mesečne situacije.
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: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
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,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
5. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
6. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
7. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
8. da je ponudnik, partner v skupnem
nastopu ali podizvajalec v zadnjih 6 letih
pred dnevom objave javnega razpisa uspešno izdelal projektno dokumentacijo PGD,
PZI in PZR za vsaj dva objekta po vrsti,
vrednosti in zahtevnosti primerljiva razpisanemu in sicer za tire dolžine najmanj
900 m in za montažni objekt za vzdrževanje železniških voznih sredstev površine
najmanj 850 m2,
9. ponudnik mora zagotoviti ustrezne
strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila. Zagotoviti mora vsaj po 1
strokovnjaka z ustrezno izobrazbo (najmanj
univ. dipl. inž), kot odgovornega projektanta za naslednja področja: (i) projektiranje
železniških prog, (ii) projektiranje SV in TK
naprav (iii) arhitektura (iv) geologija in geomehanika (v) strojne inštalacije in strojno
opremo (vi) električne inštalacije in električno opremo in (vii) statiko.
Vsi navedeni strokovnjaki morajo biti člani IZS oziroma ZAPS.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni, od skrajnega roka za predajo
ponudb,
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
enakovredne evidence – dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb,
3. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 30 dni od skrajne ga
roka za predajo ponudb,
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek in da njegovo po-

B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2006.
Cena: 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila, potrdilo o nakazilu
zneska 10.000 SIT na transakcijski račun
štev. 02923-0019346887, odprt pri NLB d.d.,
sklic na številko 340100-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic,
d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba
115, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
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: 120 dni od dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2006
ob 12. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., 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: 31. 3. 2006.
Holding Slovenske železnice d.o.o.

slovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe – dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb,
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje- Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco - dokazilo ne sme biti
starejše od 30 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb,
6. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in
prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež, ali,
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od skrajnega roka za predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. revidirani finančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
finančni izkazi potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izpolnjen obrazec – Reference ponudnika. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti
tudi potrdila za vsak posel pogodbo – posebej, izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo
vrednost del, kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti – izpolnjena
izjava – potrdilo reference,
9. izpolnjena obrazca, s podatki o strokovnjakih, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe (obrazca sta priložena v razpisni dokumentaciji, Navodila ponudnikom, I.iii).
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. Višina ponudbene cene – utež 90%;
Točkovanje se izvede na naslednji način:
Fi = (Fmin/fi) x 90
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
2. Rok izvedbe – utež 10%;
Ocenjuje se število koledarskih dni izvedbe (mesec ima 30 dni)
Ri = (Rmin/ri) x 10
Rmin – število koledarskih dni najboljšega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
ri – število koledarskih dni i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po obeh merilih. Ponudnik, ki
zbere najvišje število točk je najugodnejši. V
primeru enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil nižjo ponudbeno ceno.
Naročnik si pridržuje pravico sprejeti ali
zavrniti kakršnokoli spremembo, odstopanje
ali variantno ponudbo, kolikor ni v razpisni
dokumentaciji navedeno, da je ponudnik
dolžan ali da lahko ponudi variantno ponudbo. Spremembe odstopanja ali alternativne
ponudbe in drugi faktorji, ki presegajo zahteve razpisne dokumentacije ali se drugače
kažejo v povečanju koristi za naročnika, ne
da bi le-ta to zahteval, se pri vrednotenju ne
bodo upoštevale.

Stran

Št. 01.4-77/5-06
Ob-9865/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Ptuj, kontaktna oseba:
Aleksander Voda, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-16-06, elektronska pošta: aleksander.voda@sb-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.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve št. 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01.4-77/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. storitve čiščenja (št. 14),
II. storitve pranja (št. 27).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Ptuj,
Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: I.
2) Kratek opis: čiščenje vseh bolnišničnih
prostorov.
3) Obseg ali količina: obseg dela je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa
del.
Sklop št.: II.
2) Kratek opis: pranje bolnišničnega perila.
3) Obseg ali količina: obseg dela je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa
del.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
dela je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
oba skopa se zahteva bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 1. točka prvega
odstavka 42.a člena ZJN-1-UPB1:
– BON-1/P, ki ga izda Agencija RS za
javnopravne evidence in storitve
ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov TR, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Sklop I:
– ponudnik mora dokazati najmanj en
referenčni posel v trajanju 9 mesecev v zadnjih treh letih (kot referenčni posel šteje čiščenje bolnišnice ali socialnozdravstvenega
zavoda oziroma zdravilišča);
– da ima ponudnik zaposlenega vsaj
enega delavca s VI. stopnjo izobrazbe zdravstvene smeri;
– ponudnik mora predložiti opis svoje
tehnologije čiščenja ter opredeliti vsa sredstva, čistila in pripomočke, ki jih bo v ta namen uporabljal;
– ponudnik bo moral prevzeti za čas
opravljanja storitve čiščenja naročnikove
delavce, ki so zaposleni na teh delih.
Sklop II:
– ponudnik mora dokazati najmanj en
referenčni posel v trajanju 9 mesecev v zadnjih treh letih (kot referenčni posel šteje
pranje perila bolnišnice ali socialnozdravstvenega zavoda oziroma zdravilišča);
– opis ponudnikove tehnologije pranja in
transporta ter opredelitev pralnih in kemičnih
sredstev za razkuževanje ter opis postopkov
in pogostosti nadzora čistosti perila in skica
čistega in nečistega dela pralnice;
– dokazilo o strojni opremi s priloženimi tehničnimi specifikacijami iz katerih je
razvidna dnevna zmogljivost in kapaciteta
strojev.
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: 3. 5. 2006, cena:
7.000 z DDV SIT.
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Pogoji in način plačila: izključno na TR št.
01100-6030278670 s pripisom JN-čiščenje
in pranje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 2006
ob 11. uri.
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: 31. 3. 2006.
Splošna bolnišnica Ptuj
Št. 0070/2006
Ob-9866/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
za varstvo odraslih, kontaktna oseba: Tatjana Rosec, Kidričeva cesta, 023 Velenje, Slovenija, tel. 03/897-06-50, faks 03/897-06-51,
elektronska pošta: dvov.t.rosec@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 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: storitve čiščenja prostorov, hišniška
opravila in pomožna dela v kuhinji ter
dobava in nameščanje toaletne galanterije za obdobje dveh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom za varstvo odraslih
Velenje, Kidričeva cesta 023, Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1 mio SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo posla in jo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
najmanj v roku 45 dni, skladno z določili
pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo;

2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če se takšno dovoljenje po predpisih zahteva.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje naročnika
ali fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani izpostave Davčnega urada RS;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
evidence, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. fotokopija potrdila, izdanega s strani
sodišča, ki izkazuje, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije; za
ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad;
2. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da poslovanja
ne vodi izredna uprava;
3. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da proti ponudniku
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila;
4. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
5. potrdilo pristojnega davčnega urada,
da ima poravnave davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi;
6. potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun iz katerega izhaja, da v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranega računa; če ima ponudnik
odprtih več računov mora predložiti toliko
potrdil kot ima računov;
7. izjava, da nudi najmanj 45-dnevni plačilni rok;
8. izjava, da ni dal zavajajočih podatkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava, da je ponudnik v zadnjih treh
letih izvajal ali izvaja storitve čiščenja v treh
javnih zavodih s področja socialnega varstva ali zdravstva in v izmeri, ki je enaka
ali večja od 4.000 m2; priložiti mora potrdila – reference naročnikov. Naročnik bo
priznal reference za tisti objekt, za katerega
bo priloženo potrdilo naročnika za navedeno
referenco;
2. izjava, da ima ponudnik zadostno število kadra za izvedbo del in ustrezne tehnične zmogljivosti za izvedbo razpisanih
del; da ima v delovnem razmerju (redno ali
pogodbeno) strokovno usposobljen kader
zdravstvene ali sanitarne smeri zaradi mikrobiološkega nadzora in ustreznega strokovnega nadzora nad izvajanjem čiščenja,
kar ponudnik dokazuje z ustreznim potrdilom o izobrazbi – Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 69/98, 25/04 – odl. US,
47/04) ter Pravilnik o pogojih za pripravo in
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izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolniščničnih okužb (Ur. l. RS, št.
74/99); da bo opravil vsa razpisana dela z
delavci, ki so pri ponudniku v delovnem razmerju (rednem ali pogodbenem);
3. izjava, da ponudnik izplačuje plače v
skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti in
da bo naročniku predložil ustrezna dokazila,
če bo le-ta to zahteval;
4. izjava, da ima pridobljena standarda kakovosti ISO 9001:2001 ter ISO
14001:2004 oziroma da izkaže, da ponudnikov predložen standard enakovredno
izpolnjuje zahteve, določene z navedenimi
standardi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1.
2006, Ob-1397/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/02/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 5. 2006, cena:
9.000 SIT.
Pogoji in način plačila: cena razpisne dokumentacije je 9.000 SIT z vključenimi DDV. Znesek nakažite na TRR št.
01100-6030269358 pri UJP Žalec. Pred dvigom razpisne dokumentacije mora ponudnik
predložiti potrdilo o plačilu in dostaviti podatke potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 5. 2006 ali 39 dni
od odposlanja obvestila, ob 13. uri.
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. 8. 2006
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: 3. 4. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Dom za varstvo odraslih

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo,
– potrdilo o nekaznovanju,
– veljavno licenco za varovanje premoženja,
– potrdilo Ministrstva za notranje zadeve
o številu evidentiranih varnostnikov.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo da je ponudnik poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-115/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
12. 5. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43011506, 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: 15. 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: 16. 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.

Št. 430-115/2006
Ob-9868/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, 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.
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.
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 Lju-

bljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič,
tel. ++386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks ++386/1/472-57-91.
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) pod
ročja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za oddajo naročila
storitve po odprtem postopku za izvajanje storitev varovanja premoženja Azilnega doma na Viču – Cesta v Gorice 15, št.
430-115/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 23.
Glavni kraj izvedbe: Azilni dom na Viču,
Cesta v Gorice 15, Ljubljana in lokacije prevozov.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: trajanje v mesecih: 24.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje storitev varovanja premoženja
Azilnega doma, podrobnejši opis in količina
storitve, ki je predmet javnega razpisa, je
naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.30.00-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
količina storitev, ki je predmet javnega razpisa, je naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
102,365.472 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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:
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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: ne.
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.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev 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:
3. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-9922/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, Ljubljana, 1000 Slovenija, v
roke: dr. Metka Gorišek, mag. Bernarda Jurič, tel. +386/1/478-74-00, e-pošta: bernarda.juric@gov.si, faks +386/1/478-74-22.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in prostor, Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: bernarda.juric@gov.si, tel. +386/1/309-42-03, faks
+386/1/309-42-30.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, 1000 Slovenija, e-pošta: bernarda.juric@gov.si, tel.
+386/1/309-42-03, faks +386/1/309-42-30.
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.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava državnega lokacijskega
načrta, študije variant in okoljskega poročila v postopku CPVO za projekt »Ureditev
celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in
varovanja vodnih virov Pomurja«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: 19 občin Prekmurja
in 7 občin Prlekije, Slovenija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava državnega lokacijskega načrta,
študije variant in okoljskega poročila v
postopku CPVO za projekt »Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in
varovanja vodnih virov Pomurja«.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.25.10.00-3.
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: izdelava državnega lokacijskega načrta, študije
variant in okoljskega poročila v postopku
CPVO za projekt »Ureditev celovite oskrbe
prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja«:
1. analiza smernic za načrtovanje in izdelava idejne zasnove za vsak potencialni
vodni vir,
2. izdelava študije variant in primerjava
variant,
3. izdelava strokovnih podlag in predloga DLN,
4. javna razgrnitev in javne obravnave,
5. izdelava
dopolnjenega
predloga
DLN,
6. izdelava končnega elaborata DLN,
7. opredelitev vsebin in izhodišč varstva
okolja,
8. študija ranljivosti okolja in izdelava
poročila,
9. vrednotenje variant in predloga projektne zasnove in izdelava poročila,
10. priprava poročila o vključevanju vsebin varstva okolja v postopek priprave projektnih zasnov,
11. okoljsko poročilo – končni elaborat.
Če je znana, ocenjena vrednost brez
DDV: 80,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
15 mesecev po sklenitvi pogodbe oziroma
najkasneje do 4. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,6 mio SIT z veljavnostjo do 10. 9.
2006 in izjavo banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran in bo sklenjena pogodba,
izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira razpisana
dela v celoti iz sredstev proračuna RS in
poravnava plačila v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi
predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je
fiksna, avansi niso možni.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci oziroma zunanjimi strokovnimi
sodelavci. V primeru skupnega nastopanja
pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov,
samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu, priložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je registriran pri pristojnem organu
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da mu ni bila izrečena pravnomočna
sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta
Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1)
Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ; da mu
ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti; da
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja; da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– 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 ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila:
– za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra,
– za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in
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– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (na Prilogi
D 1 razpisne dokumentacije) in
– izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3
Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena
3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ,
za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja (na Prilogi D 1 razpisne
dokumentacije),
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
evidence, iz katerega je razvidno, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (samo v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima ponudnik svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi lastno pisno Izjavo (na Prilogi D1 razpisne dokumentacije), da je v Republiki Sloveniji poravnal
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
da je finančno in poslovno sposoben izvesti predmetno naročilo, kar pomeni, da:
– nima blokiranih transakcijskih računov
v zadnjih 6 mesecih,
– v letih 2002, 2003 in 2004 ni izkazoval
izgube,
– da povprečni letni prihodek ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2002, 2003 in 2004
znaša najmanj v višini vrednosti njegove
ponudbe (z DDV),
– da je predložil v ponudbeni dokumentaciji zahtevane inštrumente finančnega zavarovanja.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bonitetno poročilo banke ali specializirane institucije ali drugo enakovredno dokazilo:
– za pravne osebe BON 1, ki ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence,
– za samostojne podjetnike potrdilo banke, da v zadnjih treh letih (2002, 2003 in
2004) ni izkazoval izgube in podatke o stanju na transakcijskem računu za zadnjih 6
obračunsko zaključenih mesecev pred odpiranjem ponudb,

– tuji ponudniki – kopije izpiskov iz računa (s prevodom v slovenski jezik), iz katerih
so razvidni zahtevani podatki,
– inštrumenti finančnega zavarovanja:
(isto kot v točki III.1.1.).
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– odgovorni nosilec naloge mora biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev, skladno z določbami Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1, UPB-1, Uradni list RS, št. 47/04),
– ponudnik mora zagotoviti minimalno
kadrovsko zasedbo po področjih:
– odgovorni nosilec naloge – univ. izobrazba tehnične smeri in 5 ali več let delovnih izkušenj, izključno na področju vodenja
izvedbe državnih lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture,
– prostorski načrtovalec – univ. dipl.
kraj. arh. ali univ. dipl. arh. in 5 ali več let
delovnih izkušenj, izključno na področju izvedbe državnih lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture,
– specialist za varstvo okolja – univ. izobrazba tehnične ali naravoslovne smeri in
5 ali več let delovnih izkušenj, izključno na
področju vodenja izvedbe poročil o vplivih
na okolje za projekte javne infrastrukture;
– člani projektne skupine (odgovorni nosilec naloge, prostorski načrtovalec in specialist za varstvo okolja) morajo imeti vsaj
4 reference s svojega področja (potrjene
od naročnika – investitorja), ki so pogoj za
udeležbo na javnem razpisu, in sicer:
– odgovorni nosilec naloge – vsaj 4 reference s področja vodenja izvedbe državnih lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture v obdobju zadnjih petih let,
– prostorski načrtovalec – vsaj 4 reference s področja izvedbe (vodenje ali sodelovanje kot prostorski načrtovalec) državnih
lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture v obdobju zadnjih petih let,
– specialist za varstvo okolja – vsaj 4 reference s področja vodenja izvedbe poročil
o vplivih na okolje za projekte javne infrastrukture v obdobju zadnjih petih let,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
– da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnimi pogoji.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– obrazec ponudbe (Priloga C),
– fotokopija potrdila pristojne poklicne
zbornice,
– obrazec ponudbe (Priloga C),
– fotokopije diplom članov projektne skupine,
– obrazec s podatki o delovnih izkušnjah
odgovornega nosilca naloge (Priloga D 7),
– obrazec s podatki o delovnih izkušnjah
prostorskega načrtovalca (Priloga D 8),
– obrazec s podatki o delovnih izkušnjah
specialista za varstvo okolja (Priloga D 9),
– obrazec za predložitev referenčnih del
odgovornega nosilca naloge – Priloga D 2,
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– obrazec za predložitev referenčnih del
prostorskega načrtovalca – Priloga D 3,
– obrazec za predložitev referenčnih del
specialista za varstvo okolja – Priloga D 4,
– obrazec ponudbe (Priloga C),
– izjava ponudnika (Priloga D 1).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
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 (prosimo, označite ustrezno(-a,) okence(-a)): najnižja
cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 402-00-21/2004-(2).
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: 10. 5. 2006
ob 12. uri.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, vložišče, 1000
Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo v višini
10.000 SIT na račun št. 01100-6300109972,
sklic na številko 11 16110 7111290 – št. Objave 05 z navedbo »RD Pomurje – DLN«.
Ponudbe morajo biti predložene na način in
v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: do 10. 9. 2006 ali 120 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2006 ob 13. uri; Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za pripravo in vodenje investicij, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana - sejna
soba št. 514 v V. nadstropju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, SI
– 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: zahtevek za
revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
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VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov. http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-9923/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto: kontaktna
oseba: kot v prilogi A, Šmihelska cesta 1,
Novo mesto, tel. 07/39-16-100, elektronska
pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-135, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-132, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve I A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-35/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava pohištva po meri in ostala mizarska dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila:
– izdelava pohištva po meri in ostala mizarska dela,
– dobava in montaža pohištva iz masivnega lesa,
– dobava in montaža pohištva iz ploskovnih elementov,
– dobava in montaža pohištva iz kerocka
ali sorodnega materiala,
– popravilo obstoječih oken in vrat.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 1. 5. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kandidat bo moral v drugi fazi omejenega postopka predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti ter
izjavo banke, da bo prijavitelj dobil garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV,
če bo skupna ponudbena vrednost presegala 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
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– za vrednost do 1,000.000 SIT brez
DDV: 30-dnevni plačilni rok od datuma podpisa primopredajnega zapisnika,
– za vrednost nad 1,000.000 SIT brez
DDV: v treh enakih zaporednih brezobrestnih mesečnih obrokih, pri čemer 1. obrok
zapade v 30 dneh od datuma podpisa primopredajnega zapisnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal
minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in finančno, ter tehnično usposobljenost in sposobnost prijaviteljev na osnovi
predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in
III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti prijavitelju
ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
4. izjava prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijave;
2. izjava, da zagotavlja plačilne pogoje:
– za vrednost do 1,000.000 SIT brez
DDV: 30-dnevni plačilni rok od datuma podpisa primopredajnega zapisnika;
– za vrednost nad 1,000.000 SIT brez
DDV: v treh enakih zaporednih brezobrestnih mesečnih obrokih, pri čemer 1. obrok
zapade v 30 dneh od datuma podpisa primopredajnega zapisnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava, da zagotavlja izvedbo za vse
razpisane vrste del;
2. izjava, da bo za izvedbo del zagotovil strokovno usposobljene delavce, ki bodo
opravljali razpisana dela;
3. izjava, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
4. izjava, da bo zagotovil servisiranje pohištvene opreme, ki jo bo izdelal, v garancijskem in pogarancijskem obdobju;
5. izjava, da bo razpisana dela v naročnikovih objektih po potrebi opravljal tudi v
popoldanskem ali nočnem času.
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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 5. 2006.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/33-21-095. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri upravi RS
za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic
na številko 16-35/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2006 do 9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: naročnik bo
ob ugotovitvi potrebe v II. fazi omejenega
postopka vse kandidate pisno pozval k predložitvi ponudbe.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
javno naročilo oddal po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04
– uradno prečiščeno besedilo) ter bo izbranim prijaviteljem priznal status kandidata do
1. 5. 2009.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 110-1/06
Ob-9929/06
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 01/30-09-901, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, 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.
01/30-68-253, elektronska pošta: internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
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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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000113.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dokončna odmera avtocestnega odseka
Klanec–Ankaran.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestni odsek Klanec–Ankaran.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– dolžina avtoceste 17,2 km,
– dolžina glavne ceste 8,9 km,
– dolžina deviacij,regulacij 27,5 km,
– dolžina ureditve/obnove meje 15 km,
– parcelacije 100.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,613.420 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:
– dokazilo, da je registriran pri sodišču ali
drugem pristojnem organu in ima dovoljenje
za izvajanje geodetskih storitev,
– dokazilo, 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, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi,
– dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom,
– dokazilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za preteklo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in sa-

faks 01/30-09-901, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, 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.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.s.
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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000096.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dokončna odmera avtocestnega odseka
Smednik–Krška vas, pododsek Dobruška
vas–Smednik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestni odsek Smednik – Krška vas, pododsek Dobruška vas–
Smednik.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– dolžina avtoceste 4 km,
– dolžina glavne ceste 1 km,
– obnova/ureditev meje 3 km,
– dolžina deviacij, regulacij 6,5 km,
– parcelacije 50.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 651.600 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:
– dokazilo, da je registriran pri sodišču ali
drugem pristojnem organu in ima dovoljenje
za izvajanje geodetskih storitev,
– dokazilo, 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, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi,

mostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04),
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o kadrih,
– podatke o pogodbah v izvajanju,
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi s potrdili naročnikov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000113.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne: pridobiti ju je mogoče do 23. 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: 23. 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: 23. 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: 31. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-9933/06
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,
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– dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom,
– dokazilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za priznanje ekonomsko – finančne sposobnosti priloži ponudnik naslednje:
– fotokopijo revidirane bilance za prete-klo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04),
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o odgovornem vodji del,
– podatke o pogodbah v izvajanju,
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi v zadnjih petih letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000096.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 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: 17. 5. 2006 do
10.30.
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2006
ob 11. 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: 31. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-9935/06
I.1) Uradno ime in naslov naro-čnika:
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 01/30-09-901, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, 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.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
II.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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000097.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dokončna odmera avtocestnega odseka
Korenitka–Pluska.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestni odsek Korenitka–Pluska.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil: glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– dolžina glavne ceste 2,84 km,
– dolžina deviacij, regulacij 1,9 km,
– dolžina ureditve/obnove meje 2 km,
– parcelacije 30.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 427.824 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 lastnih
sredstev Družbe za avtoceste v Republiki

Sloveniji, DARS, d.d. 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:
– dokazilo, da je registriran pri sodišču ali
drugem pristojnem organu in ima dovoljenje
za izvajanje geodetskih storitev,
– dokazilo, 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, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi,
– dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom,
– dokazilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za priznanje ekonomsko – finančne sposobnosti priloži ponudnik naslednje:
– fotokopijo revidirane bilance za prete-klo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04),
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o odgovornem vodji del,
– podatke o pogodbah v izvajanju,
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000097.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 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 sveto-
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vanje 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. 12. 5. 2006 do
11.30.
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: 12. 5. 2006
ob 12. 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: 31. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000098.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 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: 23. 5. 2006 do
10.30.
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: 23. 5. 2006
ob 11. 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: 31. 3. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/06
Ob-9936/06
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 01/30-09-901, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, 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.
01/30-68-253, 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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000098.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dokončna odmera avtocestnega odseka
krška vas–Obrežje in MMP Obrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestni odsek Krška
vas–Obrežje in MMP Obrežje.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– dolžina avtoceste 12,3 km,
– dolžina glavne ceste 2,44 km,
– dolžina deviacij, regulacij 16,1 km,
– dolžina ureditve/obnove meje 10 km,
– parcelacije 80.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,640.088 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– da je registriran pri sodišču ali drugem
pristojnem organu in ima dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev,
– 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 je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi,
– 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 ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za prete-klo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04),
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o odgovornem vodji del,
– podatke o pogodbah v izvajanju,
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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Št. 110-1/06
Ob-9938/06
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 01/30-09-901, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-9937, 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.
01/30-68-253, 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: 2006/000108.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dokončna odmera priključka Lopata.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: priključek Lopata.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– dolžina avtoceste 4,3 km,
– dolžina glavne ceste 3,76 km,
– obnova/ureditev meje 3 km,
– dolžina deviacij, regulacij 0,8 km,
– parcelacije 30.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 526.392 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:
– dokazilo, da je registriran pri sodišču ali
drugem pristojnem organu in ima dovoljenje
za izvajanje geodetskih storitev,
– dokazilo, 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, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi,
– dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom,
– dokazilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za prete-klo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03,5/04),
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o kadrih,
– podatke o pogodbah v izvajanju,
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi s potrdili naročnikov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000108.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 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: 18. 5. 2006 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljen: 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: 18. 5. 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: 31. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-9939/06
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 01/30-09-901, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, 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.
01/30-68-253, 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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000109.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dokončna odmera III. etape Mariborske
ceste v Celju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: III. etapa Mariborske
ceste v Celju.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v naslednjem obsegu:
– dolžina avtoceste 1 km,
– parcelacije 20.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 111.600 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:
– dokazilo, da je registriran pri sodišču ali
drugem pristojnem organu in ima dovoljenje
za izvajanje geodetskih storitev,
– dokazilo, 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, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi,
– dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom,
– dokazilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– fotokopijo revidirane bilance za prete-klo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04),
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o kadrih,
– podatke o pogodbah v izvajanju,
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi s potrdili naročnikov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000109.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 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: 18. 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: 18. 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: 31. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/06
Ob-9942/06
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 01/30-09-901, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne 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.
01/30-68-253, 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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000110.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dokončna odmera odseka hitre ceste
Škofije–Srmin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek hitre ceste Škofije–Srmin.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v naslednjem obsegu:
– dolžina avtoceste 2,4 km,
– dolžina deviacij, regulacij 4,8 km,
– dolžina ureditve/obnove meje 2 km,
– parcelacije 30.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 402.120 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:
– dokazilo, da je registriran pri sodišču ali
drugem pristojnem organu in ima dovoljenje
za izvajanje geodetskih storitev,
– dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi take-
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ga kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– dokazilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi,
– dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom,
– dokazilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za prete-klo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04);
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o kadrih,
– podatke o pogodbah v izvajanju,
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi s potrdili naročnikov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000110.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 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: 17. 5. 2006 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 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: 31. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-9943/06
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 01/30-09-901, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, 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.
01/30-68-253, 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.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik. 2006/000112.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dokončna odmera obvoznice Pragersko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: obvoznica Pragersko.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v naslednjem obsegu:
– dolžina avtoceste 6,1 km,
– obnova/ureditev meje 3 km,
– dolžina deviacij, regulacij 4,8 km,
– parcelacije 60.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 693.360 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: razpi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sana 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:
– dokazilo, da je registriran pri sodišču ali
drugem pristojnem organu in ima dovoljenje
za izvajanje geodetskih storitev,
– dokazilo, 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, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi,
– dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom,
– dokazilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za prete-klo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov o načinu objave
letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
(Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04),
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o kadrih,
– podatke o pogodbah v izvajanju,
– popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi s potrdili naročnikov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000112.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 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: 11. 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: 11. 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: 31. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-10048/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Kopru, kontaktna oseba: Renata Vadnjal, Ferrarska 9, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/668-33-33, faks
05/639-52-47.
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: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 2-040801/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
fizično varovanje sodnih objektov z receptorskimi deli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Okrožno in Okrajno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper, Okrajno
sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran.
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: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe;
2. izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnosti, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse zahtevane pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracija,
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 1/P,
2. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih,
3. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo Ministrstva za notranje zadeve
o številu zaposlenih oseb,
2. licenca za opravljanje fizičnega varovanja,
3. izjave,
4. referenčna lista z navedbo naročnikov,
pri katerih je ponudnik do sedaj opravljal in
še vedno opravlja storitve s področja izvajanja storitev fizičnega varovanja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da,
– Zakon o zasebnem varovanju,
– Pravilnik o ukrepih zasebnega varnostnika,
– Pravilnik o nadzoru nad izvajanjem Zakona o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja.
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:
– najnižja ponudbena cena,
– reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 2-040801/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 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: pripombe lahko podajo
osebe s pooblastilom ponudnika.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2006
ob 10. uri; Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper, soba 325/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
Ob-10056/06
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 01/300-98-78, 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.,
vložišče, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000164/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: področje RS, poslovni
prostori naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.70.00.00-6.
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: 24 lokacij naročnika na področju RS.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 SIT za vse ponujene sklope oziroma 300.000 SIT za vsak ponujeni
sklop.
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 računov v roku 60 dni
od prejema računa 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.
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 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1 in 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: da.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000164/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 5. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se nanaša
na razpisno dokumentacijo v pisni obliki,
razpisna dokumentacija v elektronski (PDF)
obliki je brezplačna. Ponudniki lahko pošljejo
pisno zahtevo po razpisni dokumentaciji po
faksu 01/300-98-78 ali po elektronski pošti
na naslov: komerciala@dars.si. Zainteresirani ponudniki morajo v svoji pisni zahtevi po
posredovanju dokumentacije navesti naslov
razpisne dokumentacije, svoj točen naziv,
sedež oziroma naslov, ime kontaktne osebe, telefonsko in telefaks številko kontaktne
osebe oziroma elektronski naslov ter 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: 15. 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: 16. 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: 4. 4. 2006.
DARS d.d.
Št. 430-121/2006
Ob-10218/06
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.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Re-
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publika 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.
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.
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 izbiro izvajalca za
strokovne in svetovalne storitve – inženirske
storitve, št. 430-121/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Arhitekturne storitve; inženiring storitve
in integrirane inženiring storitve; storitve
urbanističnega načrtovanja in krajinskega
inženiringa; sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve; storitve tehničnega
preizkušanja in analiz.
Glavni kraj izvedbe: PP Lendava, PP Kočevje, PP Rogaška Slatina, PP Ilirska Bistrica, PP Kozina.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba strokovnih in svetovalnih storitev – inženirskih storitev, in sicer na projektih gradnje objektov PP Lendava, PP
Kočevje, PP Rogaška Slatina, PP Ilirska
Bistrica in PP Kozina. Podrobni opisi so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: inženirske storitve na projektu
gradnje PP Lendava.
1) Kratek opis: izvedba strokovnih in svetovalnih storitev – inženirskih storitev, in sicer na projektu gradnje objekta PP Lendava.
Podrobnejši opis storitev oziroma nalog je
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
3) Količina ali obseg: razpisane storitve
obsegajo naloge, kot npr. preddela, spremljanje kakovosti, izvajanje gradbenega
nadzora, storitve pri gradnji, dokumentacija, storitve v zvezi s pohištveno in itk opremo, zaključna dela, dela v garancijski dobi
objekta ipd. Podrobnejši obseg del je naveden v razpisni dokumentaciji.
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Ocenjeni stroški brez DDV: 16,250.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: inženirske storitve na projektu
gradnje PP Kočevje.
1) Kratek opis: izvedba strokovnih in svetovalnih storitev – inženirskih storitev, in sicer na projektu gradnje objekta PP Kočevje.
Podrobnejši opis storitev oziroma nalog je
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
3) Količina ali obseg: razpisane storitve
obsegajo naloge, kot npr. preddela, spremljanje kakovosti, izvajanje gradbenega
nadzora, storitve pri gradnji, dokumentacija, storitve v zvezi s pohištveno in itk opremo, zaključna dela, dela v garancijski dobi
objekta ipd. Podrobnejši obseg del je naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 13,333.333,34
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: inženirske storitve na projektu
gradnje PP Rogaška Slatina.
1) Kratek opis: izvedba strokovnih in svetovalnih storitev – inženirskih storitev, in sicer na projektu gradnje objekta PP Rogaška
Slatina. Podrobnejši opis storitev oziroma
nalog je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
3) Količina ali obseg: razpisane storitve
obsegajo naloge, kot npr. preddela, spremljanje kakovosti, izvajanje gradbenega
nadzora, storitve pri gradnji, dokumentacija, storitve v zvezi s pohištveno in ITK
opremo, zaključna dela, dela v garancijski
dobi objekta ipd. Podrobnejši obseg del je
naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 14,583.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: inženirske storitve na projektu
gradnje PP Ilirska Bistrica.
1) Kratek opis: izvedba strokovnih in
svetovalnih storitev – inženirskih storitev, in
sicer na projektu gradnje objekta PP Ilirska
Bistrica. Podrobnejši opis storitev oziroma
nalog je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
3) Količina ali obseg: razpisane storitve
obsegajo naloge, kot npr. preddela, spremljanje kakovosti, izvajanje gradbenega
nadzora, storitve pri gradnji, dokumentacija, storitve v zvezi s pohištveno in ITK
opremo, zaključna dela, dela v garancijski
dobi objekta ipd. Podrobnejši obseg del je
naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 11,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 5

Naslov: inženirske storitve na projektu
gradnje PP Kozina.
1) Kratek opis: izvedba strokovnih in svetovalnih storitev – inženirskih storitev, in sicer na projektu gradnje objekta PP Kozina.
Podrobnejši opis storitev oziroma nalog je
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
3) Količina ali obseg: razpisane storitve
obsegajo naloge, kot npr. preddela, spremljanje kakovosti, izvajanje gradbenega
nadzora, storitve pri gradnji, dokumentacija, storitve v zvezi s pohištveno in ITK
opremo, zaključna dela, dela v garancijski
dobi objekta ipd. Podrobnejši obseg del je
naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 11,250.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis je razdeljen na sklope, ki so navedeni v Prilogi B. Ponudniki lahko ponudijo
storitve, ki so predmet javnega razpisa, v
celoti ali po posameznih sklopih. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih postavk
oziroma posameznih del iz posameznega
sklopa. Ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico uporabe 97.
člena ZJN-1-UPB1.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
67,083.333,34 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
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 računov, ki bodo
za opravljene storitve izstavljeni do 15. dne
v mesecu za pretekli mesec.
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 in
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– strokovna priporočila,
– izjavo o predložitvi terminskega plana,
– podatke o kadrih, potrdila oziroma podatke o izobrazbi kadra.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena
na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št.
102/04, 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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-121/2006.
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:
16. 5. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Če se, navedite ceno: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43012106, 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: 17. 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: 18. 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.

01/300-99-88, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: Blaz.hribar@dars.si, internetni
naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave
za
sodelovanje: DARS d.d., vložišče, Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, Slovenija, tel.
01/300-99-68, faks 01/300-99-01, internetni
naslov: www.dars.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA-12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000127/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vodenje projektov za pridobitev prostorske dokumentacije za gradnjo državne
ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper
(AC priključek Šentrupert – AC priključek
Arja vas) in Velenjem, Slovenj Gradcem
in Dravogradom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: priključek Šentrupert –
AC priključek Arja vas in Velenjem, Slovenj
Gradcem in Dravogradom.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.11.30-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priključek Šentrupert – AC priključek Arja vas in
Velenjem, Slovenj Gradcem in Dravogradom; v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: obdobje 2006–2009; v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe 1,200.000
SIT veljavnost 142 dni po skrajnem roku za
odpiranje.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira javno naročilo iz lastnih sredstev;
plačilo v skladu z določili iz vzorca 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 sami
ali skupno; V primeru skupnega nastopa je
potrebno priložiti akt o skupnem nastopu.
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 s ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu s ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s ZJN-1
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s ZJN-1 in 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.

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
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.
Opomba pod točko II.3): gre za okvirno
trajanje naročila, skladno z naročnikovim
predvidenim terminskim načrtom. Začetek naročila za projekte iz vseh sklopov bo
predvidoma v mesecu juliju 2006, naročilo
pa se zaključi (terminsko različno po posameznih sklopih) z zaključkom garancijske
dobe predmetnih objektov, ki je dve leti po
pridobitvi uporabnega dovoljenja oziroma izvedeni primopredaji objekta med izvajalcem
gradnje in investitorjem.
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:
Navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev 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:
3. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-10219/06
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: Blaž Hribar,
Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, Slovenija, tel. 01/300-99-88, faks 01/300-99-37,
elektronska pošta: Blaz.hribar@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DARS d.d., kontaktna oseba: Andrej Krupenko, Ulica XIV. divizije št.
4, 3000 Celje, Slovenija, tel. 01/300-99-38,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta: Andrej.krupenko@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DARS d.d., kontaktna oseba: Blaž Hribar, Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, Slovenija, tel.
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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: 000127/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 5. 2006 do 9. ure.
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: 5. 5. 2006
ob 10. uri; DARS d.d.; Dunajska 7; Ljubljana; sejna soba 509.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2006.
DARS d.d.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 636/06
Ob-9495/06
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. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik (splošni del), Boris Sterle, univ. dipl. inž.
el. (tehnični del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna
centrala), 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
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
Slovenski c. 58 v Ljubljani, I nadstropje,
vsak delovnik med 8:30 in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-41-14,
faks 01/231-25-42, 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.
01/230-41-14, faks 01/231-25-42, elektron-
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ska 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 19/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava betonskih drogovnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so franko posamezna skladišča na
nadzorništvih kupca, 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: 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:
– 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,
– zahtevane listine, skladno s 3. točko
(tehnična ponudba) tehničnih razpisnih pogojev.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– dokazilo, da ponudnik lahko ponudi
razpisano blago,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah betonskih drogovnikov kupcem v zadnjih treh letih, pri čemer je znašala skupna vrednost
teh dobav min. 75% ponudbene vrednosti
tega razpisa,
– 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 19/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 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:
23003371-19-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 ali 26 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 22. 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: 24. 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 po-
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sredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 19. 4.
2006 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 3. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji) – samo pri ponudbi za razpisni sklop 1.
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,
– zahtevane listine, skladno s 3. točko
(tehnična ponudba) tehničnih razpisnih pogojev.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– dokazilo, da ponudnik lahko ponudi
razpisano blago – samo pri ponudbi za razpisni sklop 1,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah razpisanega blaga kupcem v RS v zadnjih treh
letih, pri čemer je znašala skupna vrednost
teh dobav min. 100% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za katerega
daje ponudbo,
– 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 20/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 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:
23003371-20-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 ali 26 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: 22. 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: 24. 4. 2006
ob 13. 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.

Št. 637/06
Ob-9496/06
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. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Alojz Primon, univ. dipl. inž. el.
(tehnični del), Peter Rudolf, inž. elektroenergetike (tehnični del), Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna
centrala), 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
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
Slovenski c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-41-14,
faks 01/231-25-42, 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.
01/230-41-14, faks 01/231-25-42, 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 20/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava progovnih ločilnikov in opreme
za transformatorske postaje (TP) na betonskem drogu.
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 razloženo (sklop 1 in sklop 2).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: progovni ločilniki 24 kV.
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: oprema za transformatorske postaje (TP) na betonskem drogu.
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: progovni ločilniki 24 kV,
– sklop 2: oprema za transformatorske
postaje (TP) na betonskem drogu.
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 2, 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),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji) – samo pri ponudbi za razpisni sklop 1.
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),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
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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: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 19. 4.
2006 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 3. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 638/06
Ob-9497/06
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. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Alojz Primon, univ. dipl. inž. el.
(tehnični del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna
centrala), 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
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
Slovenski c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-41-14,
faks 01/231-25-42, 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.
01/230-41-14, faks 01/231-25-42, 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 21/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kompaktnih transformatorskih
postaj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so franko posamezne lokacije – gradbišče transf. postaje kupca, 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: po specifikaciji v tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT ter z rokom veljavnosti 120
dni od odpiranja ponudb,
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– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku 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),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku 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,
– zahtevane listine, skladno s 3. točko
(tehnična ponudba) tehničnih razpisnih pogojev.
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 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 21/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 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:
23003371-21-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 ali 26 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 22. 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: 24. 4. 2006
ob 11.30; 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 19. 4.
2006 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 3. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-9500/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni
osebi: Mateja Podlesnik – za splošni del
in Ivan Dovnik – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, ivan.dovnik@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – splošni del in Ivan Dovnik,
tel. 02/22-00-145 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30; Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: 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. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
merilna oprema na področju meritev elek
trične energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
Šifra NUTS: SI002 (Podravska).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.34.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.34.00-5.
2) Kratek opis: enofazni elektronski števec delovne energije.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
70,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.34.00-5.
2) Kratek opis: trifazni elektronski števec
delovne energije.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
140,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.34.00-5.
2) Kratek opis: večfunkcijski števci delovne in jalove energije ter komunikatorji.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
50,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. D
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.34.00-5.
2) Kratek opis: ostali merilni instrumenti.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
33,000.000 SIT.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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: 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: 4. 5. 2006
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del in Ivan Dovnik, tel. 02/22-00-145 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 3. 2006.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Maribor

4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
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:
293,000.000 SIT; sklopi: A: 70,000.000 SIT;
B: 140,000.000 SIT; C: 50,000.000 SIT; D:
33,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecih 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.1.1) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: predhodni razpis: objava v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 24. 3.
2006, Ob-7819/06; Uradno glasilo ES št.
2006/S55-057243, dne 21. 3. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 96 točk,
2. garancijski rok – 2 točki,
3. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 5. 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.
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Št. 38/1131/2006
Ob-9686/06
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:
Dankan Kratina, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Dankan.Kratina@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, Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Katarina.Krepfl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ElektroSlovenija, d.o.o., kontaktni osebi: Katarina
Krepfl, Milena Trifunovič, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Katarina.Krepfl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 25/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava merilne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.
(objekti po specifikaciji).
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: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 2, 3, 4 in 6 mesecev od oddaje
naročila.
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: avansa ni, plačilni rok je najmanj 60
dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano
skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
Rok dobave opreme je:
Št.

Opis
(v tehnični
dokumentaciji)
		

1.
2.
3.
4.
5.

Števec 1
Števec 2
Registrator
ABC enota
Nadzorna enota

Dobavni rok
v mesecih
od dneva podpisa
pogodbe

3 mesece
2 meseca
4 mesece
6 mesecev
6 mesecev

Garancijski rok za razpisano opremo je
najmanj 24 mesecev od prevzema.
Rok plačila je 60 dni od datuma izstavitve računa.
Vsa ponujena oprema mora izpolnjevati
vse zahteve navedene v tehnični dokumentaciji.
V primeru, da ponudnik ni proizvajalec
razpisane opreme, mora predložiti izjavo o
zastopanju, potrjeno s strani proizvajalca,
iz katere je razvidno, da je pooblaščeni zastopnik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 25/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak deloven dan do
24. 4. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 5.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 25/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdri-
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hova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Št. 3197
Ob-9509/06
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:
Drago Čotar, Zg. Brnik 130A, SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, tel. 04/20-61-360,
faks 04/20-21-623, 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.
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: JN-2006-G2-A/3/MH.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razširitev glavne letališke ploščadi na letališču Ljubljana.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: letališče Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.23.53.20-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razširitev asfaltne glavne letališke ploščadi za
približno 5.800 m2; višinska prilagoditev in
delna obnova obstoječe ploščadi (približno
5.000 m2); izdelava tankoslojne prevleke,
odporne na delovanje naftnih derivatov;
ureditev odvodnjavanja z lovilci olja; prestavitev robnih luči in reflektorskega stebra za
osvetlitev ploščadi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 13. 6. 2006, konec 1. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
3. bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
1. 90% pogodbene vrednosti v roku 30
dni po izstavitvi posameznega računa – po
mesečnih situacijah,
2. 10% pogodbene vrednosti v roku 30
dni po podpisu prevzemnega zapisnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:

1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
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. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
4. Stopnja finančne varnosti: ponudnik
mora izkazati:
a) da je njegova realizacija v preteklem
letu znašala vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe brez DDV in
b) da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranih poslovnih računov in nima
dospelih neporavnanih obveznosti.
5. Ponudnik ima poravnane davke in prispevke.
6. Ponudnik je v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa uspešno izvedel
podobne posle: kot podobni posli se bodo
upoštevali posli izgradnje ali preplastitve
asfaltnega vozišča na cestah ali letališčih v
skupni površini najmanj 60.000 m2 (reference se bodo ne glede na velikost posameznega posla seštevale).
7. Ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov:
7.1 Asfalterska dela:
a) ponudnik mora zaposlovati vsaj deset kvalificiranih asfalterjev, ki so v zadnjih
treh letih izvajali podobna dela na cestah
ali letališčih;
b) ponudnik mora zaposlovati delovodjo,
ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj pri izvajanju zahtevnih asfalterskih del na cestah
ali letališčih.
7.2 Tankoslojna prevleka:
a) ponudnik mora zagotoviti vsaj 5 delavcev z osebnimi referencami pri polaganju
tankoslojnih prevlek.
8. Ponudnik razpolaga z zadostnimi kapacitetami:
8.1. Asfalterska dela:
a) ponudnik mora biti lastnik asfaltne
baze kapacitete 120 ton/uro v radiju 100 km
od letališča Ljubljana (če ponudnik v navedenem območju ni lastnik asfaltne baze,
mora za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu predložiti pismo o nameri z
lastnikom baze v tem območju, da bo ponudniku zagotavljal dobavo asfaltne mešanice
v predvideni količini v času izvajanja del);
b) ponudnik mora razpolagati (biti lastnik
ali imeti potrjen najem) z rezkalcem asfalta
širina 1 ali 2 m s trakom za direktno natovarjanje na kamion;
c) ponudnik mora biti lastnik dveh strojev
za polaganje asfalta širine 8 m (opremljenih
z elektroniko za ravno polaganje) in ustreznega števila valjarjev;
d) ponudnik mora biti lastnik brizgalnega
stroja za pobrizg z bitumensko emulzijo, ki
ima elektronsko kontrolo količine pobrizga.
8.2. Tankoslojna prevleka:
a) ponudnik mora zagotoviti možnost
možnost dobave polimernega veziva in
bazaltnega kamenega agregata ustrezne
frakcije;
b) ponudnik mora zagotoviti uporabo
kompletne opreme za polaganje tankoslojnih prevlek (brizgalni stroj za pobrizg veziva z elektronsko kontrolo količine pobrizga;
posipalec za pesek min. širine 3 m z dozatorjem za enakomerno posipanje; valjar
na gumijastih kolesih teže od 8 do 10 ton;
rotacijska krtča širine min. 2,5 m; stroj za
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Št.

sesanje nevezanih kamnitih zrn in prahu
širine min. 2 m).
9. Skladnost ponujenih del z zahtevami
iz specifikacij, projekta in popisa del. Splošni
garancijski rok je 5 let. Garancijski rok za
vgrajeno opremo, ki po zakonu potrebuje
garancijo, je vsaj 12 mesecev (oziroma proizvajalčev rok garancije, če je ta daljši).
10. V primeru, da ponudnik sam ne izpolnjuje tehničnih (kadrovskih in kapacitetnih)
pogojev za izdelavo tankoslojne prevleke,
mora za ta dela imenovati ustreznega pod
izvajalca.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pogoj: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki sme biti izdan največ 30 dni
pred rokom odpiranja ponudb.
2. pogoj: a) neobstoj pravnomočne obsodbe: s potrdilom ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; b) da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem:
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, kot to predvideva
44. člen ZJN.
3. pogoj: potrdilo pristojnega sodišča, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. pogoj: a) bilanca stanja na dan 31. 12.
2005; izkaz poslovnega izida za leto 2005;
izkaz finančnega izida za leto 2005; b)
obrazca BON-1/P in BON-2, iz katerih je
razvidno zadnje bilančno stanje in da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo
obrazca ni imel blokiranih poslovnih računov
in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti. Obrazca
morata biti aktualna.
5. pogoj: potrdilo pristojnega davčnega
urada, na območju katerega ima ponudnik
svoj sedež, da ima poravnane vse davčne in
druge obveznosti do Republike Slovenije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. pogoj: seznam z navedenimi podobnimi posli, skupaj s potrdili naročnikov/investitorjev o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe.
7. pogoj:
7.1. Asfalterska dela:
a) seznam kvalificiranih asfalterjev,
b) navedba delovodje in njegovih izkušenj.
7.2 Tankoslojna prevleka:
a) seznam delavcev z navedbo osebnih
referenc;
8. pogoj:
8.1. Asfalterska dela:
a) podpisana izjava o lastništvu ali pismo
o nameri z navedbo kapacitete in lokacije
asfaltne baze,
b, c) in d) seznam s podpisano izjavo o
lastništvu zahtevane opreme.
8.2. Tankoslojna prevleka:
a) podpisana izjava dobavitelja polimernega veziva in bazaltnega kamenega agregata ustrezne frakcije, da bo ponudniku (ali
podizvajalcu) zagotovil material v ustrezni
količini in ustrezne kakovosti,
b) seznam zahtevane opreme s ponudnikovo ali podizvajalčevo podpisano izjavo
o lastništvu.
9. pogoj: ponudnik s podpisom ponudbe
potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja.

lena.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: 48/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
antikorozijska zaščita daljnovodov in
RTP v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: DV 220 kV Beričevo-Podlog, DV 110 kV Ptuj-Kidričevo, DV 2x110 kV
Maribor-Pekre I in II, DV 2x110 kV Brestanica-Krško I IN II, RTP 110 kV Podlog.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 15. 5. 2006 in/ali konec
27. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: 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:
– ena odlično ocenjena referenca dejanskega izvajalca del za izvedeno obnovo AKZ na vsaj enem daljnovodu (ali
delu daljnovoda) na napetostnem nivoju
110 kV ali več ali na kovinsko predalčnih
konstrukcijah (višina nad 5 m) v obsegu
skupno vsaj 5.000 m2 v zadnjih 5 letih.
Za priznanje popolne reference mora ponudnik izpolniti priloženi obrazec Potrdilo
o referencah za ponudnika oziroma podizvajalca, ocenjeno in opremljeno z žigom
s strani naročnika;
– garancijski rok za razpisana dela je
minimalno 10 let od zapisniško potrjenega
zaključka del;
– ponudnik mora izpolnjevati predpisano
tehnologijo dela, ki je navedena v Tehničnih
razpisnih pogojih;
– ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo
delo možno izvesti samo v primeru, če bo
elektroenergetska situacija dovoljevala izklop daljnovoda;
– ponudnik naj navede število delavcev,
s katerimi bo izvedel delo, s tem da naj upošteva časovno razporeditev dela v skladu

10. pogoj: če ponudnik ne bo sam izvedel tankoslojne prevleke, mora imenovati podizvajalca z navedbo podizvajačevih
natančnih podatkov (firma, sedež, matična
številka).
III.2.1.4) Drugi podatki: razširitev in delna
obnova glavne letališke ploščadi se bosta
izvajali na varovanem območju letališča.
Dela se bodo v največji možni meri izvajala
pod prometom. Izbrani ponudnik bo moral
upoštevati vse s tem povezane operativne
in varnostne zahteve.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-2006-G2A/3/MH.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je po predhodni najavi možen
od prvega dne po objavi javnega naročila,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro, na naslovu Aerodrom Ljubljana, d.d., Aeroinženiring, Zg. Brnik 130A, SI-4210 Brnik-Aerodrom.
Dokumentacijo je možno dvigniti po predložitvi potrdila o plačilu. Znesek se nakaže na račun Aerodroma Ljubljana, d.d., št.
10100-0029177110, sklic 00 54100 (namen
plačila: razpisna dokumentacija JN-2006G2-A/3/MH).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 2006 ob
12.30; Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik
130A (sejna soba, 2. nadstropje), SI-4210
Brnik-Aerodrom, Slovenija.
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: 29. 3. 2006.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Št. 102/1174/2006
Ob-9714/06
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: Janez
Blatnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-46, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: janez.blatnik@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: Albinca Suhadolc in Milena Trifunovič, vsak delovni dan od
10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-33,
01/474-25-11, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Albinca.suhadolcl@eles.si, mi-
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s planom izklopov. Naročnik bo upošteval,
da en delavec lahko opravi dnevno 80 m2
AKZ in bo glede na število izvajalčevih delavcev in roke odklopov ocenil izvajalčevo
sposobnost izvedbe del na določenem daljnovodu. Naročnik si pridržuje pravico, da
bo v primeru premajhnega števila delavcev
najugodnejšega ponudnika (izračunano po
merilih) delo dobil naslednji najugodnejši
ponudnik;
– ponudnik (izbrani izvajalec del) mora
najkasneje 7 dni pred pričetkom del naročniku dostaviti poimenski seznam ljudi, ki bodo
izvajali dela in njihovo kvalifikacijo. Hkrati
mora predložiti še dokazilo, da so delavci
zdravstveno sposobni za delo na višini ter
teoretično in praktično usposobljeni za izvajanje AKZ v skladu z določbami Zakona o
varnosti in zdravju pri delu;
– roki izvedbe del so naslednji (v navedenih rokih se barvajo zgornji deli, za spodnje dele je predvideno 20 dni):
– DV 220 kV Beričevo-Podlog 28. 8.
2006-10. 9. 2006,
– DV 110 kV Ptuj-Kidričevo 3. 7.
2006-7. 7. 2006,
– DV 2x110 kV kV Maribor-Pekre I in II
21. 8. 2006-1. 9. 2006 (II), 4. 9. 2006-27. 10.
2006 (I),
– DV 2x10 kV Brestanica-Krško I, II
22. 5. 2006-26. 5. 2006,
– RTP 110 kV Podlog, portali po dogovoru med 15. 5. 2006.-15. 6. 2006.
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.
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. 48/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 4. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 4. 2006
ob 12. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Storitve
Št. 01196
Ob-9733/06
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: Dušan Razpotnik, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-700, faks 01/58-20-701, elektronska pošta: Dusan.razpotnik@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.1.3) 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: P/JN/08/2006/TS-SV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
servisiranje in manjša popravila plinskih
kotlov na plinskih postajah naročnika,
vključno z organizacijo zakonsko priznanih meritev emisij dimnih plinov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
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.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: servisiranje in manjša popravila plinskih kotlov na
plinskih postajah naročnika, vključno z organizacijo zakonsko priznanih meritev emisij
dimnih plinov.
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 decembra 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe;
2. izvajalec mora imeti zavarovano svojo
odgovornost za škodo, ki bi jo s svojim delom utegnil povzročiti naročniku pri izvedbi
storitev na podlagi tega javnega naročila, v
višini najmanj 10,000.000 SIT.
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
je potrebno 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, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
3. ponudnik ne sme biti pravnomočno
obsojen, ali biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem;

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, ali katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež, poslovanje ponudnika ne sme voditi
izredna uprava (dva dokumenta);
5. ponudnik mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. povprečni letni prihodek ponudnika v
zadnjih treh poslovnih letihzadnjih treh poslovnih letih mora biti večji kot 10,000.000
SIT;
2. ponudnik mora v vseh mesecih leta
20052006 pred oddajo ponudbe poslovati
uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti usposobljen serviser plinskih kotlov navedenih v prilogi C2;
2. ponudnik mora imeti najmanj 50 referenc o vzdrževanju plinskih kotlov v preteklem koledarskem letu. Vsak plinski kotel se
šteje kot samostojna referenca;
3. odzivni čas ponudnika ne sme biti daljši kot 24 ur od prejema obvestila o okvari.
Odzivni čas je čas od prejema obvestila o
okvari do pričetka njenega odpravljanja;
4. ponudnik mora imeti najmanj 1 leto
stalno zaposlenega delavca za nedoločen
čas z najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične
smeri, ki je usposobljen za servisiranje plinskih kotlov iz priloge C2;
5. ponudnik mora imeti najmanj 1 leto
stalno zaposlenega delavca za nedoločen
čas z najmanj IV. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, ki je usposobljen za servisiranje
plinskih kotlov iz priloge C2.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. v primeru, da se na razpis prijavlja
skupina ponudnikov, mora splošne pogoje iz
XVI. točke vsak izmed skupnih ponudnikov
izpolnjevati v celoti, ekonomsko finančne,
tehnične in kadrovske pogoje iz XVII. točke
pa morajo izpolnjevati vsi skupni ponudniki
skupaj;
2. skupni ponudniki morajo predložiti akt
o skupni izvedbi naročila v pisni obliki, ki
ga podpišejo vsi skupni ponudniki. Skupni
ponudniki morajo z aktom o skupni izvedbi
naročila imenovati vodilnega partnerja, ki bo
v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal
v razmerju do naročnika.
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.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: največ 5.
IV.2) Merila za oddajo:
(B1) spodaj navedena merila:
I. faza: reference o vzdrževanju plinskih
kotlov.
II. faza:
– skupna cena letnih servisnih pregledov,
– cena servisne ure.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/08/2006/TSSV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 4. 2006 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 24. 4. 2006 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 10. 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: 31. 3. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-9921/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
MO Koper, kontaktna oseba: Alenka Poljšak, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/664-63-12, elektronska pošta: alenka.poljsak@koper.si v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije,
kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, udia.,
Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba:
Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh.,
Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si, internetni naslov: http://www.arhiforum.si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si, internetni naslov: http://www.arhiforum.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/projekte: Zbornica za
arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna
oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž.
arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si, internetni
naslov: http://www.arhiforum.si/.

Št.

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: javni, enostopenjski, idejni natečaj za:
– urbanistično in arhitekturno ureditev
Muzejskega trga v Kopru,
– urbanistično in arhitekturno ureditev
Nazorjevega trga v Kopru,
– urbanistično in arhitekturno ureditev
območja med načrtovano Marino in Žusterno v Kopru,
– urbanistično ureditev Piranske ceste,
ceste Zore Perello Godina in območja parkirišča ob tržnici
in javni, dvostopenjski natečaj za:
– urbanistično in arhitekturno ureditev
Vergerijevega trga v Kopru.
II.1.2) Opis: predmet natečaja je 5 idejnih nalog za posamezna območja mesta Koper. Natečajniki lahko obdelajo vse
navedene lokacije ali le posamezne, ki jih
izberejo sami.
II.1.3) Kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.4.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.30.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.25.10.00.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): arhitekturne storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve.
Kategorija storitve 12.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: natečajna komisija
bo dala prednost izvirnim, inovativnim predlogom, ki bodo znali na celovit način odgovoriti vsem vidikom programskih in oblikovnih vprašanj, povezanih z razvojem in
prenovo mesta. Podrobnejša merila so opisana v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: rok ni omejen.
Cena: 18.000 SIT (75,11€).
Pogoji in način plačila: na TRR Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije št. računa: 03100-1001291427 odprtega pri SKB
d.d. Ljubljana, s pripisom: „Natečaj Koper”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 2006.
Elaborate je možno oddati:
– osebno: v vložišču Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v času
uradnih ur (pon., tor., čet.: od 8. do 15.
ure, sre.: od 8. do 17. ure, pet.: od 8. do
13. ure)
– ali po priporočeni pošti na isti naslov.
Po pošti velja poštni žig z istim datumom
do polnoči.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
Jezik, v katerem morajo biti elaborati je
slovenščina.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
Urbanistična in arhitekturna ureditev Muzejskega trga v Kopru:
1. nagrada
2. nagrada
3. nagrada
in tri priznanja po
Skupaj nagradni
sklad
Odškodnine po

2.400.000,00 SIT
1.500.000,00 SIT
920.000,00 SIT
440.000,00 SIT
6.140.000,00 SIT
200.000,00 SIT
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Urbanistična in arhitekturna ureditev Nazorjevega trga v Kopru:
1. nagrada
2. nagrada
3. nagrada
in tri priznanja po
Skupaj nagradni
sklad
Odškodnine po

2.400.000,00 SIT
1.500.000,00 SIT
920.000,00 SIT
440.000,00 SIT
6.140.000,00 SIT
200.000,00 SIT

Urbanistična in arhitekturna ureditev območja med načrtovano Marino in Žusterno
v Kopru:
1. nagrada
2. nagrada
3. nagrada
in tri priznanja po
Skupaj nagradni
sklad
Odškodnine po

2.800.000,00 SIT
1.700.000,00 SIT
1.000.000,00 SIT
500.000,00 SIT
7.000.000,00 SIT
200.000,00 SIT

Urbanistična ureditev Piranske ceste,
Ceste Zore Perello Godina in območja parkirišča ob tržnici:
1. nagrada
2. nagrada
3. nagrada
in tri priznanja po
Skupaj nagradni
sklad
Odškodnine po

2.800.000,00 SIT
1.700.000,00 SIT
1.000.000,00 SIT
500.000,00 SIT
7.000.000,00 SIT
200.000,00 SIT

Urbanistična in arhitekturna ureditev Vergerijevega trga v Kopru:
1. nagrada
2. nagrada
3. nagrada
in tri priznanja po
Skupaj nagradni
sklad
Odškodnine po

2.800.000,00 SIT
1.700.000,00 SIT
1.000.000,00 SIT
500.000,00 SIT
7.000.000,00 SIT
200.000,00 SIT

Vsi zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: ne, razen za dvostopenjski natečaj kjer bodo izbrani povabljeni v drugo stopnjo.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
Predsednik (ZAPS): Andrej Mlakar, univ.
dipl. inž. arh.
Podpredsednik (MOK): Igor Hrvatin.
1. član (MOK): Zdravko Hočevar, univ.
dipl. inž. str.
2. član (MOK): Darko Grad, univ. dipl.
prav.
3. član (MOK): Marko Einspieler, univ.
dipl. inž. arh.
4. član (ZAPS): prof. Janez Koželj, univ.
dipl. inž. arh.
5. član (ZAPS): dr. Barbara Goličnik,
univ. dipl. inž. kraj. arh.
Nadomestni član (ZAPS): Sonja Škodnik,
univ. dipl. inž. arh.
Nadomestni član (MOK): Jani Bačič,
podžupan MOK.
Izvedenec za kulturno dediščino: prof.
dr. Sonja Ana Hoyer, konservatorska
svetnica.
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1. poročevalec: Valnea Družeta, univ.
dipl. inž. arh.
2. poročevalec: Jana Gojanovič Purger,
univ. dipl. inž. arh.
Skrbnik: mag. Barbara Žižič, univ. dipl.
inž. arh.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
MO Koper

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 146/06
Ob-9498/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup magnetno resonančnega tomografa 3T z avtomatskim
injektorjem kontrastnega sredstva, s pripadajočo adaptacijo prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 583,333.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 79/05 – za 1. sklop – Nakup magnetno resonančnega tomografa
3T z avtomatskim injektorjem kontrastnega
sredstva, s pripadajočo adaptacijo prostorov: Siemens, d.o.o., Bratislavska 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, faks 01/47-46-136.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 490,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 3. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-9512/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, kontaktna oseba: France Ivanec, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica, Slovenija, tel.
01/835-04-00, faks 01/835-04-20.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9; dodatni predmet, glavni besednjak: 21.22.10.00-8; 24.51.30.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov (pripomočki za čiščenje,
vrečke, rokavice ipd.) po posameznih
sklopih, za obdobje od oddaje naročila
do 31. decembra 2008. Ponudbo je bilo
mogoče  oddati za celotno javno naročilo,
posamezni sklop ali posamezne izdelke
znotraj sklopa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,5 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 80 točk,
– fiksnost cen – do 8 točk,
– plačilni pogoji – do 7 točk,
– dobavni rok – do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop: čistila: Johnson
Diversey d.o.o., kontaktna oseba: Lea Rajgelj, Tržaška 37a, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/320-70-11, faks 02/320-70-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,427.119,93
SIT, najvišja ponudba 5,426.534,90 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 gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1. sklop: čistila: Sava
Trade d.d., kontaktna oseba: Mojca Jurečič
Gudeljevič, Cesta v Mestni log 90, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-15-12, faks
01/280-15-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,427.119,93
SIT, najvišja ponudba 5,426.534,90 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: papirna galanterija: Valtex & Co. d.o.o., kontaktna oseba:
Željko Aleksič, Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-30-40,
faks 01/510-30-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,133.950,75
SIT, najvišja ponudba 2,937.683,72 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: papirna galanterija: Sava Trade d.d., kontaktna oseba: Mojca
Jurečič Gudeljevič, Cesta v Mestni log 90,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-15-12,
faks 01/280-15-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,133.950,75
SIT, najvišja ponudba 2,937.683,72 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: ostali izdelki:
Sava Trade d.d., kontaktna oseba: Mojca
Jurečič Gudeljevič, Cesta v Mestni log 90,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-15-12,
faks 01/280-15-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 209.349,92
SIT, najvišja ponudba 2,689.483,12 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: ostali izdelki:
Valtex & Co. d.o.o., kontaktna oseba: Željko Aleksič, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-30-40, faks
01/510-30-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 209.349,92
SIT, najvišja ponudba 2,689.483,12 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: 397/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005,
Ob-29938/05.
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: 29. 3. 2006.
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica
Št. 433-01/35-21/2005
Ob-9515/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Matej Skaza, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/35-2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nakup pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 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. 433-01/35-2005: Mladinska knjiga Trgovina d.d., kontaktna oseba: Mirjam Potočnik, Slovenska 29, 1000
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Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-74-19,
faks 01/588-74-62, elektronska pošta: Mirjam.potocnik@mk-trgovina.si, internetni naslov: www.mk-trgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 179,408.032,64 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: 433-01/35-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 91 z dne 14. 10. 2005,
Ob-27770/05.
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: 28. 3. 2006.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

bava in montaža ostale opreme in drobnega inventarja v počitniških enotah v
Republiki Hrvaški: Smelt d.d., Pot k Sejmišču 30, 1231 Lj.-Črnuče, Slovenija, tel.
01/530-31-00, faks 01/530-31-33, elektronska pošta: smelt@smelt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,430.404 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: 430-322/2005, zap.
št. JN: 55/05 VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-36500/05 z dne 31. 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: 28. 3. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Št. 142/06
Ob-9519/06
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 002, 1525
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.41.10-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup infuzijskih črpalk in
sistemov ter perfuzorjev in podaljškov.
II.5) Kratek opis: nakup perfuzorjev in
infuzijskih črpalk in odgovarjajočih sistemov in podaljškov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 151,191.976,06 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena – 80%,
– strokovna merila – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 49/05 – za 1. sklop – perfuzor A in podaljški: AMS Meding, d.o.o.,
Ljubljanska 6a, 3230 Šentjur, Slovenija, faks
03/746-11-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,741.718 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 49/05 – za 2. sklop – perfuzor B in podaljški: AMS Meding, d.o.o.,
Ljubljanska 6a, 3230 Šentjur, Slovenija, faks
03/746-11-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,553.452 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 49/05 – za 3. sklop – enokanalna črpalka in sistemi: AMS Meding,
d.o.o., Ljubljanska 6a, 3230 Šentjur, Slovenija, faks 03/746-11-84,
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,432.193 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 49/05 – za 4. sklop – dvokanalna črpalka in sistemi: AMS Meding,
d.o.o., Ljubljanska 6a, 3230 Šentjur, Slovenija, faks 03/746-11-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,311.571 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-26089 – Uradni list RS, št. 87
z dne 30. 9. 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: 28. 3. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-9522/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Klemen Šket, Tržaška
c. 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-26, faks 01/478-18-78, elektronska pošta: klemen.sket@gov.si, internetni
naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPV: 36.00.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-322/2005, zap. št. JN:
55/05 VV.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pohištvene in druge stanovanjske opreme ter drobnega inventarja v počitniških
enotah v Republiki Hrvaški.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje: sklop 1: dobava in
montaža stanovanjske opreme v počitniških
enotah v Republiki Hrvaški: Smelt d.d., Pot
k Sejmišču 30, 1231 Lj.-Črnuče, Slovenija,
tel. 01/530-31-00, faks 01/530-31-33, elektronska pošta: smelt@smelt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,702.542 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: sklop 2: do-
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Št. 29/06
Ob-9549/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-209,
faks 02/22-86-589, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN1-B/06.
II.5) Kratek opis:
I. 95 oktanski neosvinčen bencin; 98
oktanski neosvinčen bencin; plinsko olje
d-2;
II. kurilno olje ekstra lahko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
I. sklop: 28,500.000 SIT,
II. sklop: 8,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
I. sklop:
– 85% cena,
– 10% plačilni pogoji,
– 5% pokritost z bencinskimi črpalkami.
II. sklop:
– 95% cena,
– 5% plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN1-B/05: Petrol,
d.d., kontaktna oseba: Branko Čelofiga,
Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel.
enota Maribor 02/60-96-255, faks enota Maribor 02/60-96-253, elektronska pošta: branko.celofiga@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: I. 27,152.500
SIT, II. 7,233.417,75 SIT; najnižja ponudba I. 27,152.500 SIT, II. 7,233.417,75
SIT, najvišja ponudba I. 27,152.500 SIT,
II. 7,268.566,41 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. 3. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006,
Ob-2738/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Ob-9683/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Ig, kontaktna oseba: Darja
Kovačič, Troštova ulica 24, 1292 Ig, Slovenija, tel. 01/202-340.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
110.00.00.00-0.
II.5) Kratek opis: nakup lahkega kurilnega olja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 90% cena,
– 10% stalen popust.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVViOŠIG/1-2006: Petrol
d.d., kontaktna oseba: Aljoša Zupančič, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
16,206.570 SIT/67.719,91 €, najvišja ponudba 16,286.400 SIT/67.723,30 €.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV/OŠI/1-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Osnovna šola Ig
Št. 360-0001/2006 7
Ob-9693/06
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: Branko Sovič, dipl. inž. gr., Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/757-33-60, faks 03/757-43-28, elektronska pošta: branko.sovic@slovenskekonjice,
internetni naslov: www.slovenskekonjice.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 360-0001/2006.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za Občino Slovenske Konjice za
obdobje od 2006 do 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,539.644,16 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. 360-0001/2006-7: Elektro
Maribor, d.d., kontaktna oseba: Jana Jurše
Škorc, univ. dipl. inž. ekon., Vetrinjska 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-674,
faks 02/22-00-676, elektronska pošta:
jana.jurse-skorc@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,539.644,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 360-0001/2006 (7).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 15 z dne 17. 2. 2006,
Ob-3851/06.
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: 30. 3. 2006.
Občina Slovenske Konjice
Št. 116
Ob-9694/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna oseba: Srečko Kogoj, Pot Sv. Antona 49, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 00386(0)5/37-34-413,
faks 00386(0)5/37-73-651, elektronska pošta: srecko.kogoj@pb-idrija.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava kurilnega olja
EL.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– plačilni rok,
– dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-509/2-2005: Petrol
d.d., kontaktna oseba: Franc Premrn, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/302-94-73, faks 05/302-77-27, elektronska pošta: franc.premrn@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 70,039.800 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. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 110 z dne 9. 12. 2005,
Ob-34392/05, Št. 444.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 3. 2006.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Ob-9723/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Matjaž Uhan, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,

elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMNM.IT-2/2005.
II.5) Kratek opis: izbira usposobljenih
kandidatov za dobavo, konfiguracijo, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške strojne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4.000,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila za oddajo
konkretnega naročila bodo določena v vsaki
posamezni drugi fazi.
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005: Gorenje
d.d., kontaktna oseba: Jože Kamšak, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/899-28-76, faks 03/899-28-93, elektronska pošta: point@gorenje.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005:
EMG d.d., kontaktna oseba: Tomaž Dobnik,
Aškerčeva 4a, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/712-15-20, faks 03/712-15-66, elektronska pošta: polona.borinc@mikropis.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. OMNM.IT-2/2005: SIMT d.o.o.,
kontaktni osebi: Boštjan Primec, Zdravka
Zalar, Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-62-00, faks 01/786-42-02,
elektronska pošta: info@simt.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005: Inea
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Vidmar,
Stegne 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-81-00, faks 01/513-81-70, elektronska pošta: inea@inea.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005:
TrendNET d.o.o., kontaktna oseba: Bojan
Oremuž, Šlandrova 6a, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/586-30-33, faks 03/586-19-70,
elektronska pošta: info@trendnet.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005: FMC
d.o.o., kontaktna oseba: Martin Fatur, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-00, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: info@fmc.si.
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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. OMNM.IT-2/2005: Gambit
Trade d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Šinkovec, Savska 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-63-33, faks 01/437-44-85,
elektronska pošta: info@gambit.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005:
S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba:
Klavdij Godnič, Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/589-52-00,
faks 01/589-52-01, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005:
Anni d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Maticic, Motnica 7a, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/580-08-00, faks 01/580-08-02, elektronska pošta: peter.lovsin@anni.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005: Unistar
LC d.o.o., kontaktna oseba: Miran Boštic,
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-55-02, faks 01/475-56-00, elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. OMNM.IT-2/2005: Oria Computers d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Klopčič,
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Ljubljana, tel. 03/565-84-50, faks 03/566-40-60,
elektronska pošta: info@oria.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005: Liko
Pris d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Pugelj,
Verd 100A, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-64-00, faks 01/750-64-84, elektronska pošta: jernej.pristavec@likopris.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005: Marand
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Marčič, Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-33-77, faks 01/283-33-88,
elektronska pošta: info@marand.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005:
Acord-92 d.o.o., kontaktna oseba: Jože Štublar, Stegne 13, 1000 Ljubljana, Slovenija,

javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005: IBM Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Janez Benčina, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/080-26-00, faks 01/479-66-01,
elektronska pošta: info@ibm.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem. ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005: Iskra
Transmission d.d., kontaktna oseba: Marko
Boštjančič, Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-33-50, faks 01/500-35-40,
elektronska pošta: info@iskratr.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005: Socomec Sicon d.o.o., kontaktna oseba: Slobodan Rajič, Savlje 89, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-78-71, faks 01/561-11-73,
elektronska pošta: cilka@socomec-siconups.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2006 (v sklopih 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 – 15. 2. 2006).
VI.4) Število prejetih ponudb: 27.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19960/05 z dne 15. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: seznam kandidatov,
ki jim je bila priznana sposobnost po posameznih sklopih in blagovnih znamkah:
Za področje 2 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– Anni d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD – COMPAQ,
– Avtenta Servis d.o.o.
– za blagovno znamko z dograjevanjem
ACER
– EMG d.d.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
IBM LENOVO
– FMC d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
DELL
– Gambit Trade d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
FUJITSU SIEMENS COMPUTERS
– Gorenje d.d.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
FUJITSU SIEMENS
– Inea d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
TOSHIBA
– Liko Pris d.o.o.:
– za blagovne znamke ATEN, DTK,
HEWLETT PACKARD
– za blagovno znamko z dograjevanjem
FUJITSU SIEMENS
– Marand d.o.o.:
– za blagovne znamke ATEN, DIGITUS,
D-LINK, LINKSYS,
– za blagovno znamko z dograjevanjem IBM/LENOVO
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
IBM/LENOVO

tel. 01/583-72-30, faks 01/519-80-20, elektronska pošta: ziga.cof@acord-92.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005: SRC.SI
d.o.o., kontaktne osebe: Ivan Žerko, Boris
Kikelj, Gregor Benčina, Tržaška 116, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00,
faks 01/423-41-73, elektronska pošta: mitija.svet@src.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005:
Avtenta Servis d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Plešnik, Šmartinska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-35-86,
faks 01/541-44-36, elektronska pošta: bojan.lovrencic@avtenta.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005:
Biring d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Tekavec, Motnica 9, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/589-55-00, faks 01/589-55-05,
elektronska pošta: andrej@biring.si, biring@biring.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005:
Normacom d.o.o., kontaktna oseba: Grega
Črne, Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel: 01/511-39-70, faks 01/511-39-71, elektronska pošta: info@normacom.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005: Konica
Minolta d.o.o., kontaktna oseba: Jože Javornik, Vodovodna 101, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-05-00, faks 01/568-05-21,
elektronska pošta: info@koncaminolta.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005:
NIL d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Paldauf,
Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-65-00, faks 01/474-65-01, elektronska pošta: info@nil.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005: Smart
Com d.o.o., kontaktna oseba: Pavel Cvirn,
Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/561-16-06, faks 01/556-11-571, elektronska pošta: pavel.cvirn@smart-com.si
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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– SIMT d.o.o.:
– za blagovno znamko DELL
– za blagovno znamko z dograjevanjem
IBM/LENOVO
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovni znamki z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD, IBM/LENOVO
– TrendNET d.o.o.:
– za blagovne znamke ACER, NEC, PC
PLUS, WIN
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem ACER, BENQ, IBM/LENOVO, NEC,
PCPLUS, WIN
Za področje 3 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– Anni d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD – COMPAQ
– FMC d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
DELL
– Gambit Trade d.o.o.:
– za blagovno znamko FUJITSU SIEMENS COMPUTERS
– Gorenje d.d.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
FUJITSU SIEMENS
– Inea d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
TOSHIBA
– Liko Pris d.o.o.:
– za blagovno znamko FUJITSU SIEMENS
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovni znamki z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD, IBM/LENOVO
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD
– TrendNET d.o.o.:
– za blagovno znamko ACER
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
NEC
Za področje 5 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– Acord-92 d.o.o:
– za blagovno znamko NEC
– Anni d.o.o.:
– za blagovni znamki HITACHI,
SANYO
– Avtenta Servis d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
ACER, CANON, EPSON
– Biring d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CANON
– FMC d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
DELL
– Gorenje d.d.:
– za blagovno znamko NEC
– Liko Pris d.o.o.:
– za blagovno znamko HEWLETT PACKARD, PHILIPS
– Marand d.o.o.:
– za blagovno znamko NEC
– Normacom d.o.o.:
– za blagovno znamko LIESEGANG
– TrendNET d.o.o.:
– za blagovne znamke ACER, BENQ,
NEC
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
BENQ, EPSON, NEC
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Za področje 6 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– Anni d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD – COMPAQ
– Avtenta Servis d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
RICOH, EPSON, HEWLETT PACKARD
COMPAQ
– EMG d.d.
– za blagovni znamki HEWLETT PACKARD, OKI
– FMC d.o.o.:
– za blagovni znamki z dograjevanjem
DELL, XEROX
– Gambit Trade d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
EPSON, HEWLETT PACKARD, OLIVETTI
– Gorenje d.d.:
– za blagovno znamko KONICA MINOLTA
– Konica Minolta d.o.o.:
– za blagovno znamko KONICA MINOLTA
– Liko Pris d.o.o.:
– za blagovne znamke FUJITSU,
HEWLETT PACKARD, KONICA MINOLTA
– Marand d.o.o.:
– za blagovne znamke BROTHER,
HEWLETT PACKARD, IBM/LENOVO, OKI,
XEROX
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovno znamko LEXMARK
– SIMT d.o.o.:
– za blagovne znamke DELL, HEWLETT
PACKARD, LEXMARK, OLIVETTI, SAMSUNG
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovni znamki IBM, KYOCERA
– za blagovne znamke z dograjevanjem EPSON, LEXMARK, OLIVETTI, SAMSUNG
Za področje 7 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– Anni d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD – COMPAQ
– Avtenta Servis d.o.o.:
– za blagovni znamki z dograjevanjem
CANON, EPSON
– Biring d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CANON
– FMC d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
DELL
– Gorenje d.d.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
FUJITSU SIEMENS
– Liko Pris d.o.o.:
– za blagovne znamke FUJITSU,
HEWLETT PACKARD, KONICA MINOLTA
– Marand d.o.o.:
– za blagovni znamki HEWLETT PACKARD, XEROX
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD
– TrendNET d.o.o.:
– za blagovno znamko BENQ
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
BENQ, EPSON, GENIUS

Za področje 8 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– FMC d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
DELL
– Marand d.o.o.:
– za blagovne znamke APACER, ASUS,
BELKIN, DIGITUS, KTI NETWORKS, SAMSUNG, WAITEC
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovni znamki APACER,
LEXMARK
– za blagovno znamko z dograjevanjem
IBM/LENOVO
– TrendNET d.o.o.:
– za blagovne znamke ASUS, BENQ,
WAITEC
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
APACER, ASUS, BELKIN, BENQ, LITEON,
WAITEC, WD
Za področje 9 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– Avtenta Servis d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
CANON, EPSON, HP COMPAQ
– Biring d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CANON
– Liko Pris d.o.o.:
– za blagovno znamko HEWLETT PACKARD
– Marand d.o.o.:
– za blagovno znamko HEWLETT PACKARD
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD
Za področje 10 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– Avtenta Servis d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CANON
– Biring d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CANON
– Gorenje d.d.:
– za blagovno znamko KONICA MINOLTA
– Liko Pris d.o.o.:
– za blagovno znamko KONICA MINOLTA
– Marand d.o.o.:
– za blagovne znamke D-LINK,
HEWLETT PACKARD, LINKSYS, SAMSUNG
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovno znamko LEXMARK
– za blagovno znamko z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD
– TrendNET d.o.o.:
– za blagovne znamke BENQ, KODAK,
RIKOH
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
BENQ, KODAK, LEXMARK, RICOH
Za področje 11 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– NIL d.o.o.:
– za blagovno znamko CISCO
– Smart Com d.o.o.:
– za blagovne znamke FLUKE NETWORKS, SMART SNO, SPIRENT COMMUNICATIONS, SUNRISE TELECOM
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Za področje 12 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– FMC d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
DELL
– IBM Slovenija d.o.o.:
– za blagovno znamko CISCO
– Iskra Transmission d.d.:
– za blagovni znamki 3COM, CISCO
– Liko Pris d.o.o.:
– za blagovne znamke D-LINK, SMC
NETWORKS, TRENDNET
– Marand d.o.o.:
– za blagovne znamke 3COM, ASUS,
AVM, CTC, D-LINK, ENTERASYS NETWORKS, LINKSYS, LONGSHINE, MRV, RIVERSTONE NETWORKS, USROBOTICS
– NIL d.o.o.:
– za blagovno znamko CISCO
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovno znamko 3COM
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CISCO
– Smart Com d.o.o.:
– za blagovne znamke 3COM, ALCATEL, EXTREME, HUAWEI, MILAN
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CISCO
– TrendNET d.o.o.:
– za blagovni znamki ASUS, US ROBOTICS
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovno znamko SMC NETWORKS
– za blagovne znamke z dograjevanjem
3COM, ASUS, BELKIN, US ROBOTICS
Za področje 13 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– Marand d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
IBM/LENOVO
– NIL d.o.o.:
– za blagovno znamko CISCO
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovno znamko 3COM
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CISCO
– SIMT d.o.o.:
– za blagovno znamko DELL
– za blagovni znamki z dograjevanjem
EMC, IBM
– Smart Com d.o.o.:
– za blagovne znamke ALCATEL, HUAWEI, JUNIPER, TELINDUS
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
CISCO, HEWLETT PACKARD, IBM
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovni znamki z dograjevanjem
ACER, IBM
Za področje 14 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– FMC d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
DELL
– Iskra Transmission d.d.:
– za blagovno znamko CISCO
– Liko Pris d.o.o.:
– za blagovne znamke D-LINK, SMC
NETWORKS, TRENDNET
– Marand d.o.o.:
– za blagovne znamke AVM, DIGITUS,
D-LINK, EICON, KTI NETWORKS, LINKSYS, LONGSHINE, TRUST, US ROBOTICS

– za blagovne znamke ALCATEL,
AXXESSIT, CIENA, HUAWEI, MRV
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CISCO
Za področje 19 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– EMG d.d.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
IBM
– IBM Slovenija d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
IBM
– Marand d.o.o.:
– za blagovni znamki z dograjevanjem
IBM/LENOVO, SUN MICROSYSTEMS
– Normacom d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
BULL
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovni znamki HITACHI, SUN
– za blagovne znamke z dograjevanjem HEWLETT PACKARD, IBM, STORAGETEK
– SIMT d.o.o.:
– za blagovno znamko DELL
– za blagovni znamki z dograjevanjem
EMC, IBM
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovni znamki z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD, IBM
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovni znamki z dograjevanjem
BULL, IBM
Za področje 20 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– EMG d.d.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
IBM
– Liko Pris d.o.o.:
– za blagovni znamki FUJITSU SIEMENS, HEWLETT PACKARD
– Marand d.o.o.:
– za blagovni znamki INFOTREND,
QUALSTAR
– za blagovni znamki z dograjevanjem
IBM/LENOVO, SUN MICROSYSTEMS
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovne znamke EMC, HITACHI,
SUN
– za blagovne znamke z dograjevanjem HEWLETT PACKARD, IBM, STORAGETEK
– SIMT d.o.o.:
– za blagovne znamke DELL, HEWLETT
PACKARD, LEXMARK
– za blagovni znamki z dograjevanjem
EMC, IBM
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovni znamki z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD, IBM
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
BROCADE, BULL, IBM, LEXMARK, NEC,
NETAPP, STORAGETEC
Za področje 22 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– EMG d.d.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
IBM
– FMC d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
DELL
– Gambit Trade d.o.o.:
– za blagovno znamko FUJITSU SIEMENS COMPUTERS

– NIL d.o.o.
– za blagovno znamko CISCO
– Smart Com d.o.o.:
– za blagovni znamki HUAWEI, SMARTCOM, TELINDUS
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CISCO
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
AVM, EICON, US ROBOTICS
Za področje 16 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– Iskra Transmission d.d.:
– za blagovni znamki 3COM, CISCO
– Liko Pris d.o.o.:
– za blagovni znamki D-LINK, TRENDNET
– Marand d.o.o.:
– za blagovne znamke AVM, DIGITUS,
D-LINK, ENTERASYS NETWORKS, KTI
NETWORKS, LINKSYS, LONGSHINE,
MRV, RIVERSTONE NETWORKS, XNET
– NIL d.o.o.:
– za blagovno znamko CISCO
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovno znamko 3COM
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CISCO
– Smart Com d.o.o.:
– za blagovne znamke ALCATEL, HUAWEI, JUNIPER, TELINDUS
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CISCO
– TrendNET d.o.o.:
– za blagovno znamko NETWORKS
DEFENDER
Za področje 17 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– Iskra Transmission d.d.:
– za blagovne znamke 3COM, CISCO,
LUCENT TECHNOLOGIES
– Marand d.o.o.:
– za blagovno znamko D-LINK
– za blagovno znamko z dograjevanjem
SUN MICROSYSTEMS
– NIL d.o.o.:
– za blagovno znamko CISCO
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za
blagovne
znamke
3COM,
CHECKPOINT, ISS
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CISCO
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CISCO
– TrendNET d.o.o.:
– za blagovno znamko NETWORKS
DEFENDER
Za področje 18 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– Iskra Transmission d.d.:
– za blagovno znamko CISCO
– Marand d.o.o.:
– za blagovne znamke ENTERASYS
NETWORKS, MRV, RIVERSTONE NETWORKS
– NIL d.o.o.:
– za blagovno znamko CISCO
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovni znamki EMC, IBM
– za blagovni znamki z dograjevanjem
CISCO, STORAGETEK
– Smart Com d.o.o.:

Stran

Stran

2718 /

Št.

37 / 7. 4. 2006

– Marand d.o.o.:
– za blagovno znamko QUALSTAR
– za blagovni znamki z dograjevanjem
IBM/LENOVO, SUN MICROSYSTEMS
– ORIA Computers d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
NEC, OVERLAND STORAGE, SONY
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovne znamke EMC, HITACHI,
SUN
– za blagovne znamke z dograjevanjem HEWLETT PACKARD, IBM, STORAGETEK
– SIMT d.o.o.:
– za blagovno znamko DELL
– za blagovni znamki z dograjevanjem
EMC, IBM
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovni znamki z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD, IBM
– TrendNET d.o.o.:
– za blagovni znamki HEWLETT PACKARD, SONY
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovno znamko BROCADE
– za blagovne znamke z dograjevanjem
BULL, IBM, NEC, NETTAPP, SONY, STORAGETEK
Za področje 23 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– EMG d.d.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
IBM
– FMC d.o.o.:
– za blagovno znamko DELL
– Gambit Trade d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
FUJITSU SIEMENS COMPUTERS
– Gorenje d.d.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
FUJITSU SIEMENS
– Liko Pris d.o.o.:
– za blagovno znamko DTK
– za blagovno znamko z dograjevanjem
FUJITSU SIEMENS
– Marand d.o.o.:
– za blagovni znamki z dograjevanjem
IBM/LENOVO, SUN MICROSYSTEMS
– Normacom d.o.o.:
– za blagovni znamki z dograjevanjem
BULL, NEC
– ORIA Computers d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
NEC
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovno znamko SUN
– za blagovni znamki z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD, IBM
– SIMT d.o.o.:
– za blagovno znamko DELL
– za blagovno znamko z dograjevanjem
IBM
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovni znamki z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD, IBM
– TrendNET d.o.o.:
– za blagovne znamke ACER, ASUS,
PC PLUS, WIN
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
ACER, ASUS, BULL, IBM, NEC, PCPLUS,
WIN
Za področje 24 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– EMG d.d.:
– za blagovno znamko INFORM
– FMC d.o.o.:
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– za blagovno znamko z dograjevanjem
DELL/EMC
– Liko Pris d.o.o.:
– za blagovni znamki FUJITSU SIEMENS, HEWLETT PACKARD
– Marand d.o.o.:
– za blagovne znamke ATEMPO, BROCADE, INFOTREND, QLOGIC, QUALSTAR, SUPERMICRO
– za blagovni znamki z dograjevanjem
IBM/LENOVO, SUN MICROSYSTEMS
– NIL d.o.o.:
– za blagovno znamko CISCO
– ORIA Computers d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
NEC, QLOGIC, OVERLAND STORAGE,
SONY
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovni znamki HITACHI, SUN
– za blagovne znamke z dograjevanjem HEWLETT PACKARD, IBM, STORAGETEK
– SIMT d.o.o.:
– za blagovno znamko DELL
– za blagovni znamki z dograjevanjem
EMC, IBM
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovni znamki z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD, IBM
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovne znamke z dograjevanjem
BROCADE, BULL, IBM, NEC, NETTAPP,
STORAGETEK
Za področje 25 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– Anni d.o.o.:
– za blagovno znamko GENERAL
ELECTRIC
– EMG d.d.:
– za blagovno znamko APC
– Gambit Trade d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
APC
– Gorenje d.d.:
– za blagovno znamko APC
– Marand d.o.o.:
– za blagovne znamke APC, BELKIN,
GENERAL ELECTRICS, MGE
– NIL d.o.o.:
– za blagovno znamko EATON-POWERWARE
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovni znamki BELKIN, MGE
– za blagovno znamko z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD
– Socomec Sicon d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
SOCOMEC SICON UPS
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD
– Unistar LC d.o.o.:
– za blagovno znamko GENERAL
ELECTRICS
– za blagovne znamke z dograjevanjem
APC, BELKIN, KME, MGE
Za področje 26 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– Iskra Transmission d.d.:
– za blagovni znamki 3COM, CISCO
– NIL d.o.o.:
– za blagovno znamko CISCO
– Smart Com d.o.o.:
– za blagovne znamke ALCATEL,
AXXESSIT, CIENA, DORADO, EXTREME,
HUAWEI, JUNIPER, RIT, SYGATE, TELINDUS
– SRC.SI d.o.o.:

– za blagovni znamki z dograjevanjem
CISCO, HEWLETT PACKARD
Za področje 27 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– NIL d.o.o.:
– za blagovni znamki CISCO, RSA SECURITY
– S&T Hermes Plus d.d.:
– za blagovni znamki ALADDIN, DATAKEY
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CISCO ACS
– SRC.SI d.o.o.:
– za blagovno znamko z dograjevanjem
CISCO
Za področje 28 iz kategorizacije je naročnik priznal sposobnost naslednjim ponudnikom:
– FMC d.o.o.
– blagovno znamko z dograjevanjem
XEROX
– Marand d.o.o.
– za blagovni znamki LEXMARK, XEROX
– SRC.SI d.o.o.
– blagovno znamko z dograjevanjem
HEWLETT PACKARD
– Unistar LC d.o.o.
– blagovno znamko z dograjevanjem
LEXMARK
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 0417-06
Ob-9735/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
kontaktna oseba: Mitja Tomažin, univ. dipl.
ekon., Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-71-135, faks 01/25-18-567.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: termografski sistem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena – 90 točk,
– garancijska doba – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNVV-2/06: DAT-COM
d.o.o., kontaktna oseba: Plaskan Stane,
Polzela 136A, 3313 Polzela, Slovenija, tel.
03/703-33-00, faks 03/572-04-08.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe 9,206.200
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
Št. 136/06
Ob-9858/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ Zdravstveni dom Celje, kontaktna
oseba: Nada Martinčič, Gregorčičeva 5,
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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/06-002.
II.5) Kratek opis: dobava ultrazvočnega
aparata za preglede srca, ožilja, abdomna in mehkih delov v JZ Zdravstveni
dom Celje.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. reference ponudnika,
3. garancijo,
4. servis,
5. plačilne pogoje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
naročnik ni opravil izbire ponudnika; ocenjuje, da za odločitev o izbiri potrebuje vsaj dve
enakovredni ponudbi – razpis se ponovi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 136/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2006.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 15-17 z dne 17. 2.
2006, Ob-3739/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Zdravstveni dom Celje

kontaktni osebi: Jelka Rihter in Silvo Jevšnik, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92, faks 03/425-52-33,
elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 81,106.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 184/2004 – OMP;
II. sklop (razne mesnine (pasterizirane, presne, sušene in sterilizirane)): MIP d.d. Nova
Gorica, kontaktni osebi: Roman Korenjak
in Srečo Gorenc, Panovška cesta 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-41-00,
faks 05/302-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 86,268.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-31/2006-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
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: 3. 4. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-670/2005
Ob-9867/06
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: Branka Abramović – Piasevoli, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/478-42-72, faks
+386/1/478-43-28, elektronska pošta: branka.abramovic@gov.si, internetni naslov:
http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-B 404-670/2005.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za elektrotehniške in računalniške šole: nakup demonstracijskih miz z
napajanjem in didaktičnih kompletov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena (najvišje možno število točk je
90),
– garancijski rok (najvišje možno število
točk je 10).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNVV-B
404-670/2005 – sklop 1: Virles d.o.o., Dvoržakova 4a, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
+386/1/721-13-23, faks +386/1/724-35-10,
elektronska pošta: info@virles.si, internetni
naslov: http://www.virles.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,632.480 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. JNVV-B
404-670/2005 – sklop 2: Virles d.o.o., Dvoržakova 4a, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
+386/1/721-13-23, faks +386/1/724-35-10,
elektronska pošta: info@virles.si, internetni
naslov: http://www.virles.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 58,141.290 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:
JNVV-B
404-670/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 2 z dne 6. 1. 2006,
Ob-37181/05.
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: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-31/2006-12
Ob-9924/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.11.00.00-2, dodatni predmeti:
15.13.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 184/2004 – OMP.
II.5) Kratek opis: sveže meso in izdelki
iz svežega mesa, presne in kuhane klobase, obarjene klobase in sušene mesnine ter razne mesnine (pasterizirane,
presne, sušene in sterilizirane).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 184/2004 – OMP;
I. sklop (sveže meso in izdelki iz svežega
mesa, presne in kuhane klobase, barjene
klobase in sušene mesnine) – 1. skupina
lokacij: Litijska mesarija d.d., kontaktna oseba: Irena Čož, Slatna 1, 1275 Šmartno, Slovenija, tel. 01/898-75-85, faks 01/898-75-84,
elektronska pošta: Irena.cozitijska-mesarija.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,157.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 184/2004 – OMP;
I. sklop (sveže meso in izdelki iz svežega
mesa, presne in kuhane klobase, obarjene
klobase in sušene mesnine) – 2., 3., 4., 5.
in 6. skupina lokacij: Celjske mesnine d.d.,
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Št. 481
Ob-9950/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Trbovlje, kontaktna oseba: Tatjana Jevševar, Rudarska cesta 12,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-24-100,
faks 03/56-24-101, elektronska pošta:
zd.trbovlje@siol.net.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ZJN/2006.
II.5) Kratek opis: reševalno vozilo z medicinsko opremo.
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:
Medicop d.o.o., Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV):
– najnižja ponudba: 24,898.800 SIT,
– najvišja ponudba: 25,645.764 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcu del: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006,
Ob-2155/06.
VI.6) Ali se javno naročila nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VII.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 091-9-12/05
Ob-9958/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/543-77-11, faks +386/1/543-77-26,
elektronska pošta: andreja.zagar@mf.unilj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: pretočni citometer.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. garancijsko dobo,
3. odzivni čas serviserja,
4. dodatno tehnično prednost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 091-9-1/05: Medias International d.o.o., kontaktna oseba: dr. Gorazd Babuder, univ. dipl. biol., Leskoškova
cesta 9 D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-23-00, faks 01/520-24-95, elektronska pošta: info@medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,560.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-32568/05; Ur. l. RS, št. 106 z dne
25. 11. 2005, ter popravek Ob-35711/05, Ur.
l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta,
Ob-10055/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Bojan
Pahor, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-100, faks 01/43-72-070,
elektronska pošta: bojan.pahor@mail.irrs.si, internetni naslov: www.ir-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 20-336-312/06.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
posebej izdelanih čevljev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,056.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 posebej izdelani čevlji
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od št. 25 do št. 31: Unitrade Planina, d.o.o.,
Planina 148a, 6232 Planina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,406.160 SIT; najnižja
ponudba 1,406.160 SIT, najvišja ponudba
1,406.160 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 posebej izdelani čevlji
od št. 32 do št. 38: Unitrade Planina, d.o.o.,
Planina 148a, 6232 Planina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,099.600 SIT;
najnižja ponudba 17,099.600 SIT, najvišja
ponudba 17,099.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 posebej izdelani čevlji
od št. 39 dalje: Handmade Slana Anton,
s.p., Nova pot 18, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,295.000 SIT;
najnižja ponudba 29,295.000 SIT, najvišja
ponudba 29,295.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 20-336-312/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 13. 1. 2006,
Ob-37916/05.
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: 3. 4. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo
Št. 430-257/2006-02
Ob-10062/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica.
I.2) Vrsta naročnika:oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: nakup blaga.
II.2) Kratek opis: nakup živil in materiala zdravstvene nege.
II.3) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): živila 66,796.000 SIT, material zdrav
stvene nege 11,000.000 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:
živila: 1. skupina – Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 11,324.455,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

2. skupina – Postojnske mesnine d.o.o., Tržaška cesta 45, 6230 Postojna.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 22,906.490 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
3. in 7. skupina – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 2,335.538,45 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
4. skupina – Pekarna Postojna d.o.o., Kolodvorska 5c, 6230 Postojna.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 3,059.800 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
5. skupina – Mlinotest d.d., Tovarniška cesta
14, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 1,224.100 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
6., 9. in 11. skupina – Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 26,307.561,44 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
8. skupina – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 2,083.459,21 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
10. skupina – Era Disgro d.o.o., Goriška
cesta 68, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 486.375 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
1., 2., 4. in 5. skupina – Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 7,221.710,15 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 3. skupina – Simps's d.o.o., Motnica 3,
1236 Trzin.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 2,133.610 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 6. skupina – Profarmakon International
d.o.o., Preradovičeva 20a, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 1,152.164,84 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Datum oddaje javnega naročila:
10. 3. 2006.
VI.3) Število prejetih ponudb: 19.
VI.4) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
Ul.: da; Ob-842/06 z dne 20. 1. 2006.
VI.5) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.6) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 3. 2006.
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Gradnje
Št. 8000-4/2006/24
Ob-9510/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Anton Kaplan, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-279, faks 01/43-30-409, elektronska pošta: anton.kaplan@zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: direkcija gradnja-001/06-G.
II.5) Kratek opis: delna nadzidava in rekonstrukcija podstrešja ter izvedba dvigal v poslovni stavbi naročnika na naslovu Miklošičeva 24 v Ljubljani, ki zajema
izvedbo gradbenih in instalacijskih del.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 600,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. direkcija gradnja-001/06G: SCT Ljubljana d.d., kontaktna oseba:
Miro Penko, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 620,509.026 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: direkcija gradnja-001/06-G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
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: 28. 3. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-9520/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Mislinja, kontaktna oseba: Drago Pogorevc, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija, tel. +386/2/885-73-42,
faks +386/2/885-73-40, elektronska pošta: obcina@mislinja.si, internetni naslov:
www.mislinja.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2002/SI/16/P/PE/007/1.
II.5) Kratek opis: predmet projekta »Kanalizacija in čistilna naprava Mislinja« je
izgradnja približno 14.000 m kanalizacijskega sistema za Občino Mislinja in izgradnja čistilne naprave za biološko čiščenje s suspendirano biomaso v dveh
sekvenčnih rezervoarjih z aerobnim zgoščevanjem blata in enostavnim mehanskim osuševanjem odvečnega blata s filtrskimi vrečami s kapaciteto 2.700 PE.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena skupna vrednost projekta
je 596,970.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika,
3. reference ključnega osebja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2002/SI/16/P/PE/007/1:
NIVO d.d. Celje, kontaktna oseba: Peter
Štefanec, Lava 11, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/422-41-00, faks 03/422-41-72, elektronska pošta: Peter.stefanec@nivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 499,421.477,58 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:
2002/SI/16/P/PE/007/1.
VI.3) datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2006
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20386/05 z dne 22. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; EU – Kohezijski sklad (projekt: odvodnja
in čiščenje odpadnih voda v povodju Mislinje
– kanalizacija in čistilna naprava Mislinja, št.
projekta: 2002/SI/16/P/PE/007/1).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 3. 2006.
Občina Mislinja
Ob-9718/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Celje, Trg Celjskih
grofov 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.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: regionalni center za ravnanje z
odpadki Celje – RCERO Celje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Bukovžlak, Celje, Savinjska regija, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
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II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet projekta »Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje – RCERO Celje« je
izgradnja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku, ki zajema izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI,
pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnjo
sortirnice s kapaciteto 5000 t/leto za sortiranje plastike, kovin, papirja in kartonov, izgradnjo objekta za demontažo kosovnih odpadkov, izgradnjo kompostarne s kapaciteto
5000 t/leto, izgradnjo novega odlagališča
s kapaciteto cca. 1.878.000 m3, izgradnjo
pripadajoče infrastrukture za funkcionalno
delovanje centra, izvedbo poskusnega obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja
ter izdelavo projektne dokumentacije PGD
za II. fazo projekta, ki obsega mehansko
biološko obdelavo odpadkov s kapaciteto
60.000 ton/leto. Sama izgradnja II. faze projekta ni predmet tega razpisa.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.21.10-3, glavni besednjak, dodatni
predmeti(-i): 45.22.21.00-0, 45.25.38.00-3,
74.23.20.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 4.213,077.881,71 SIT brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. Ustreznost tehničnih in
kvalitativnih karakteristik
kompostarne, sortirnice
in mobilne opreme
30%
2. Cena investicije
20%
3. Cena obratovanja
20%
4. Reference ponudnika
20%
5. Reference ključnega osebja
10%
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: CCI
2004/SI/16/C/PE/001/01.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da.
Predhodno informativno obvestilo:
Številka
obvestila
v
UL
EU:
2005/S121-119127 z dne 25. 6. 2005.
Številka obvestila v Ur. l. RS:
Ob-17830/05 z dne 24. 6. 2005.
Obvestilo o naročilu:
Številka obvestila v UL EU: 2005/ S
195-192154 z dne 8. 10. 2005.
Številka obvestila v Ur. l. RS:
Ob-26829/05 z dne 7. 10. 2005.
Št. naročila 2004-PE-1-1-01
Naslov: Mestna občina Celje, Trg Celjskih grofov 9, SI-3000 Celje.
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Celje,
v skupnem nastopu s partnerjem: Cestno
podjetje Maribor d.d. Maribor (Slovenija),
Lava 11, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta:
emil.janecek@nivo.si, tel. 03/42-24-121,
faks 03/42-24-172.
V.4) Informacije o vrednosti naročila: skupna končna vrednost naročila:
4.213,077.881,71 SIT brez DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; EU – Kohezijski sklad (projekt:
Regionalni center za ravnanje z odpadki
Celje – RCERO Celje/Regional waste management centre Celje, št. projekta: CCI
2004/SI/16/C/PE/001/01.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 3. 2006.
Mestna občina Celje
Št. 110-1/06
Ob-9927/06
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., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00232.
II.5) Kratek opis: navezava Luke Koper
na AC – 1. faza – za sklop 1 vpadnice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4.600,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: J.V. SCT + Primorje+ SGP Kraški zidar, kontaktna oseba: Stanislav Černe, univ. dipl. inž. grad., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.770,060.063,36 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2003/00540.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 6/06
Ob-9504/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Mojca Požek, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-544, faks 03/89-61-542,
elektronska pošta: Mojca.pozek@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN S-11/05-MP.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba investicijsko – projektne
dokumentacije za območje urejanja P4/3
in M4/2. Javno naročilo je razdeljeno na dva
sklopa, in sicer:
– sklop 1: izvedba investicijsko – projektne dokumentacije za območje urejanja
P4/3;
– sklop 2: izvedba investicijsko – projektne dokumentacije za območje urejanja
M4/2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– za sklop 1: 18,043.087 SIT (brez
DDV);
– za sklop 2: 33,646.365 SIT (brez
DDV).
Celotna vrednost skupaj: 51,689.452 SIT
(brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. tehnična ocena – 80%,
2. finančna ocena – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN S – 11 / 05 – MP: Ponting Inženirski biro d.o.o., Maribor, kontaktna
oseba: Viktor Markelj, Strossmayerjeva 28,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-40-60,
faks 02/234-40-66, elektronska pošta: Viktor.markelj@ponting.si, internetni naslov:
www.ponting.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrani dobavitelj bo izvedel
dela za oba razpisana sklopa s skupni vrednosti 48,100.000 SIT (brez DDV), od tega
za sklop 1 v vrednosti 14,500.000 SIT (brez
DDV) in za sklop 2 v vrednosti 33,600.000
SIT (brez DDV).
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: JN S-11/05-MP.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; objava v OJEU, št. 2006/S 1-001736
z dne 4. 1. 2006; objava v Ur. l. RS, št. 4 z
dne 13. 1. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Phare program 2003, Razvoj poslovnih
con, št. razpisa: 2003/004-938-18, št. pogodbe: 7175103-03-06-0014.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 3. 2006.
Mestna občina Velenje

Ob-9523/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Klemen Šket, Tržaška
c. 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-26, faks 01/478-18-78, elektronska pošta: klemen.sket@gov.si, internetni
naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-372/2005, zap. št. JN:
67/05 VV.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev inženirja in opravljanje gradbenega nadzora
in priprava investicijske dokumentacije
za MMP Starod.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje: JV – Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/338-00-00, faks 05/302-44-93,
elektronska pošta: projekt@siol.net in SCP
d.o.o., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,200.000 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: številka
430-372/2005, zap. št. JN: 67/05 VV.
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; Ob-35390/05 z dne 16. 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: 28. 3. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-9524/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS, Ministrstvo za javno upravo,
kontaktna oseba: Klemen Šket, Tržaška c. 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-26, faks 01/478-18-78, elektronska pošta: klemen.sket@gov.si, internetni
naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-373/2005, zap. št. JN:
68/05 VV.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev inženirja in opravljanje gradbenega nadzora
in priprava investicijske dokumentacije
za MMP Dragonja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje: DDC svetovanje
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-81-18, faks
01/306-81-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,200.000 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: številka
430-373/2005, zap. št. JN: 68/05 VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35391/05 z dne 16. 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: 28. 3. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-9525/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS, Ministrstvo za javno upravo,
kontaktna oseba: Klemen Šket, Tržaška c. 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-26, faks 01/478-18-78, elektronska pošta: klemen.sket@gov.si, internetni
naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-371/2005, zap. št. JN:
69/05 VV.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev inženirja in opravljanje gradbenega nadzora
in priprava investicijske dokumentacije
za MMP Središče ob Dravi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje: DDC svetovanje
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-81-18, faks
01/306-81-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: številka
430-371/2005, zap. št. JN: 69/05 VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35392/05 z dne 16. 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: 28. 3. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Št. 430-95/2006-4
Ob-9585/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 17.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
55.32.20.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 335/2005 – ODP.
II.5) Kratek opis: priprava kuhane hrane za objekt Slovenske vojske Ankaran.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,239.630 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. skupna vrednost ponudbe – 70%,
2. ponujena sestava obrokov regresirane
tople malice – 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 335/2005
– ODP: Eurest d.o.o. Ljubljana, kontaktna
oseba: Irena Primožič, Likozarjeva ulica 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-42-40,
faks 01/300-42-60, elektronska pošta: irenap@eurest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,323.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430 – 95/2006 – 4.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-38011/05 z dne 13. 1. 2006;
2006/S 8 – 008781 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: 29. 3. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 43000-3/2006-3
Ob-9690/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Oplotnica, kontaktna oseba:
Irena Cehtl, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica, Slovenija, tel. 02/845-09-07, faks
02/845-09-09, elektronska pošta: druzbenedej.oplotnica@siol.net, internetni naslov:
www.oplotnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 2.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DD-001/2005-NVV.
II.5) Kratek opis: prevozi šolskih otrok
na območju šolskega okoliša OŠ Oplot

Št.

37 / 7. 4. 2006 /

Stran

2723

nica, v obdobju od 1. 9. 2006 do 30. 6.
2011.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-26993/05 (DD-001/2005NVV): 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, elektronska pošta: janez.habjanic@si.connex.se,
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 11,870.504 SIT/letno.
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. Ob-26993/05
(DD-001/2005-NVV): TGA Jurič Leopold
s.p., kontaktna oseba: Jurič Leopold, Čadram 48, 2317 Oplotnica, Slovenija, tel.
02/845-00-90, faks 02/845-00-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,296.000 SIT letno.
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: DD-001/2005-NVV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 89 z dne 7. 10. 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: 29. 3. 2006.
Občina Oplotnica
Št. 8000-33/2005/2
Ob-9691/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZZZS, kontaktna oseba: Anton Kaplan, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-279, faks 01/433-04-09, elektronska pošta: anton.kaplan@zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):
II.5) Kratek opis: izbira nadzornika
za nadziranje gradnje in rekonstrukcije
objekta ter koordiniranje in izvajanje varstva in zdravja pri delu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Direkcija gradbeni nadzor-011/05-S: Kamin Konsulting Jože Kamin
s.p., kontaktna oseba: Jože Kamin, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,260.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Direkcija gradbeni
nadzor-011/05-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 95 z dne 28. 10. 2005,
Ob-29116/05.
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: 30. 3. 2006.
ZZZS
Ob-9717/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
55.32.10.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 55.32.20.00-3, 55.33.0000-2,
55.31.1000-3.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za nudenje prehrane za dijake ŠC Celje.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena ponudbenega predračuna – 85 točk,
– dodatna ponudba sendvičev – 5 točk,
– dodatna ponudba tople malice – 5
točk,
– dodatna ponudba kosil – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Okrepčevalnica Breza Štefan Švajger, s.p.,
kontaktna oseba: Štefan Švajger, Pot na
Lavo 22, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6,480.500
SIT, najvišja ponudba 10,582.300 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Šolski center Celje
Št. 999-01-10/06
Ob-9863/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad predsednika Republike Slovenije, kontaktna oseba: Tanja Pivk, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-13-40, faks 01/478-13-64, elektronska pošta: tanja.pivk@up-rs.si, internetni
naslov: http://www.up-rs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 3.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
62.21.00.00-7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 73120.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-010/2006-POG.
II.5) Kratek opis: organizacija in izvedba izrednih letalskih prevozov za potrebe
Urada predsednika republike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): največ 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-010/2006-POG: GIO
d.o.o., kontaktna oseba: Danica Šprah, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-97-808, faks 01/56-83-438, elektronska pošta: danica.sprah@gio.si, internetni
naslov: http://www.gioaviation.com/.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-010/2006-POG: PartnAir d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Trilar,
Zbiljska cesta 69, 1215 Medvode, Slovenija,
tel. 041/613-316, faks 01/361-86-47, elektronska pošta: Marjan.Trilar@amadej.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-010/2006-POG:
Adria Airways d.d., kontaktna oseba: Alenka Klemen Šink, Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369 12 47, faks
01/320-13-25, elektronska pošta: Alenka.klemen@adria.si, internetni naslov:
http://www.adria-airways.com/.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-010/2006-POG.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006,
Ob-2931/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je sklenil
okvirne sporazume za predmetno naročilo
s kandidati, ki so oddali pravilne prijave na
predmetni razpis in mu lahko ponudijo storitev organizacije najema letal za potrebe naročnika (količina, obseg in dinamika potreb
naročnika vnaprej ni znana). Naročnik bo ob
posamezni potrebi oddajal posle skladno z
določili okvirnega sporazuma.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Urad predsednika Republike Slovenije
Ob-9928/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj po-

deželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava testenin (v
dveh fazah) v centralna skladišča humanitarnih organizacij: Slovenska Karitas in
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,786.039,84 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponujena največja količina dobavljenih
testenin,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OIŽ-321-21-4/2006-AKTRP: izbran ni noben ponudnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 110-1/06
Ob-9931/06
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. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
43.23.0.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00563.
II.5) Kratek opis: izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji AC Maribor–
Lenart z razcepom Dragučova.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 157,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1: Zavod za gradbeništvo
Slovenije, kontaktna oseba: dr. Borut Petkov
šek, univ. dipl. inž. geol., Dimičeva 12, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 180,221.890 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.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00563.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 91/05 z dne 14. 10. 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: 31. 3. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 170,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični;
(e) dodatno blago.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Industria promet LTD,
kontaktna oseba: Zoran Pavličević, Lewes,
DE 19958, County Of Sussex, Delaware.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 166,503.513 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni.
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: 0.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 166,503.513 SIT.
Valuta 90 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 3. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik d.o.o.

Ob-10225/06
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 01/478-21-62, elektronska pošta: franci.jamsek@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 20.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
63.51.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 033/2005-MZZ.
II.5) Kratek opis: organiziranje nakupa
letalskih kart za potrebe Ministrstva za
zunanje zadeve Republike Slovenije za
vse relacije razen relacije Ljubljana-Bruselj-Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: Kompas d.d., kontaktna oseba: Jasmina Feguš, Pražakova 4,
1514 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-62-00,
faks 01/200-64-34, elektronska pošta: jasmina.fegus@kompas.si, internetni naslov:
www.kompas.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: Adria Airways
d.d., kontaktna oseba: Željko Vidovič, Kutmičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-10-00, faks 01/230-13-25, elektronska pošta: zeljko.vidovic@adria.si, internetni naslov: www.adria-airways.com.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: Tango d.o.o.,
kontaktna oseba: Blanka Klemenc, Trdinova ul. 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/432-61-67, faks 01/432-20-58, elektronska pošta: tango@tango-corp.si, internetni
naslov: www.tango-corp.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: Ilirika turizem d.o.o.,
kontaktna oseba: Vilma Penko, Slovenska
cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-08-39, faks 01/230-08-49, elektronska pošta: vilma.penko@ilirika-turizem.si,
internetni naslov: www.ilirika-turizem.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: Airpass d.o.o.,

kontaktna oseba: Miloš Vujadinovič, Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/430-70-00, faks 01/430-71-00, elektronska pošta: milos@airpass.si, internetni naslov: www.airpass.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: Globtour d.o.o., kontaktna oseba: Vesna Orešič, Jalnova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-44-23,
faks 01/236-44-71, elektronska pošta: vesna.oresic@globtour.si, internetni naslov:
www.globtour.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 033/2005-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 113 z dne 16. 12. 2005,
Ob-35197/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
Naročnik je sklenil okvirni sporazum z
vsemi kandidati, ki so oddali pravilne prijave.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne
zavezuje, da bo naročil določeno količino
storitev, saj je količina zanj v tem trenutku
objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se z
okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal storitve, ki so predmet
tega razpisa, pozval kandidate, s katerimi
bo imel sklenjen okvirni sporazum, za oddajo ponudb na način, naveden v okvirnem
sporazumu (pogodbi). Okvirni sporazumi so
sklenjeni za obdobje največ enega leta od
podpisa okvirnega sporazuma (oziroma do
porabe sredstev v maksimalni višini 35 mio
SIT brez DDV).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-9516/06
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: Pavčnik Barbara, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: viseča diesel lokomotiva Scharf (uporaba v metanskih jamah).

Stran

Št. 102/1160/2006
Ob-9684/06
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 ulica 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 2/2006.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
telekomunikacijske opreme za objekt DV
2 x 110 kV Gorica–Divača.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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. 2/2006: Elektronabava,
d.o.o., kontaktna oseba: Milan Sodec, Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-94-62, faks 01/589-94-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63,138.002 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
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Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 53,170.999 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 2/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 63,138.002 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o 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: 31. 3. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 102/1159/2006
Ob-9687/06
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:
Borut Vertačnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-27-02, elektronska pošta: Borut.Vertačnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 185/2005.
II.5) Kratek opis: dobava visokonapetostne opreme po sklopih (A, B, C in D) za
objekt RTP 400/110 kV Okroglo, dogradnja transformacije 400/110 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 400,000.000 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. 185/2005 (sklop
A. odklopniki 110 kV in 400 kV, sklop B.
ločilniki in ozemljilniki 110 kV in 400 kV):
Elektrotehna Elex, d.o.o., kontaktna oseba:
Anton Štampfel, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/234-47-34, faks
++386/1/234-47-34, elektronska pošta: Anton.Stampfel@elex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77,435.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 185/2005 sklop
C. prenapetostni odvodniki 10 kV in 400
kV: ABB, d.o.o., kontaktna oseba: Viktor Hribar, Koprska 92, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/244-54-46, faks
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++386/1/244-54-90, elektronska pošta: Viktor.Hribar@si.abb.com, internetni naslov:
www.abb.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,886.300 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 185/2005 (sklop D.
podporni izolatorji 110 kV in 400 kV: C &G,
d.o.o., kontaktna oseba: Jasna Uhlik, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/236-42-61, faks ++386/1/283-40-25,
elektronska pošta: Jasna.uhlik@c-g.si, internetni naslov: www.C-G.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,873.840 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 185/2005
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 90,195.140 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 10 z dne
4. 2. 2005.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-9710/06
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. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: transformatorji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,000.000 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.: 94372: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 84,312.200 SIT.
Valuta: 120 dni.
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. 94372
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 84,312.200 SIT.
Valuta 120 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:
28. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 9
z dne 27. 1. 2006, Ob-1134/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 3. 2006.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-9711/06
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. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: NN kabli do 1 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 105,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprt.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 93349: Eltima d.o.o.,
Šlandrova ulica 8 A, 1231 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 146,247.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
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. 93349.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 146,247.000 SIT.
Valuta 120 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:
14. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) ALI Je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
4, Ob-37801/05 z dne 13. 1. 2006.
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VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 3. 2006.
Elektro Maribor, d.d.

Številka: 1KA72 (priznanje):
Avtorji: Bogdan Reichenberg, univ. dipl.
inž. arh.; Gregor Reichenberg univ. dipl. inž.
arh.; Miha Milič, univ. dipl. inž. arh.; Sašo
Rek, univ. dipl. inž. arh.; Rok Plohl, univ.
dipl. inž. arh.
Krajinska arhitektura: Robert Gostinčar,
univ. dipl. inž. kraj. arh.
Konstrukcije: Gorazd Črnko, univ. dipl.
inž. gr.
Elektroinstalacije: Ervin Kreitner, univ.
dipl. inž. el.
Strojne instalacije: Bojan Fabčič, univ.
dipl. inž. stroj.
Okolje: Ljubo Hansel, ing. gr.
V.1.2) Vrednost priznanja: 850.000 SIT.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 11.
VI.3) Število tujih udeležencev: 0.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 69
z dne 22. 7. 2005, Ob-20258/05.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Storitve
Št. 025951
Ob-9964/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386(0)1/580-83-32, faks
+386/(0)1/580-84-07, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 16.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 2 odp/06.
II.5) Kratek opis: prevzem in predelava odpadkov s klasifikacijsko številko
19 08 02.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 2 odp/06: Ekoplan A d.o.o., kontaktna oseba: Predrag
Šinik, Dobriša vas 3, SI- 3301 Petrovče,
Slovenija, tel. +386(0)3/714-00-40, faks
+386(0)3/714-00-41, elektronska pošta: sinik@ekoplana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16.050 SIT na tono
odpadka.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 2 odp/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; 20. 1. 2006,
Ob-656/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Obvestilo o oddaji
natečaja
Storitve
Št. 36-7094/01
Ob-9926/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, kontaktni osebi: Mateja Duhovnik in Olga Funa, Zarnikova ulica 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-14-32, faks
01/306-15-78, elektronska pošta: OlgaFuna@ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil naročnik: javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve več stanovanjskih stavb
v soseski Polje II.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): kategorija storitve 12.
II.3) Opis: namen natečaja je pridobitev najprimernejše rešitve za večstanovanjske stavbe v soseski Polje II in izvajalca projektne dokumentacije za gradnjo
le-teh.
II.4) Vrednost nagrade ali nagrad:
1. znižana nagrada: 2,300.000 SIT.
Posebno priznanje 2,300.000 SIT.
Dve priznanji po 850.000 SIT.
Odškodnina znaša 560.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja:
Številka: V268P (1. znižana nagrada):
Avtorji: Matija Bevk, univ. dipl. inž. arh.;
Vasa J. Perović, MA BiA.; Davorin Počivavšek, univ. dipl. inž. arh.; Maja Valič, univ.
dipl. inž. arh.; Uršula Oitzl, univ. dipl. inž.
arh.; Gašper Blejec, univ. dipl. inž. grad.
V.1.2) Vrednost nagrade: 2,300.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja:
Številka: AA268 (posebno priznanje):
Avtorji: Marko Studen, univ. dipl. inž. arh.,
M. Sc. – avtor; Matej Kučina, univ. dipl. inž.
kraj. arh. – so-avtor krajinske arhitekture.
Sodelavci: Manca Ahlin, univ. dipl. inž.
arh.; Anna Kravcova, štud. arh.; Anže Zadel,
štud. arh.; Jernej Černe, štud. arh.
Konzultanti:
Grad. kons.: Zdenko Vranješ, univ. dipl.
inž. gr.
El. inst.: Tomi Križaj, el. teh.
Stroj. inst.: Nevenka Škrabe, univ. dipl.
inž. stroj.
Osvetlitev: Marjeta Hočevar, univ. dipl.
inž. arh.
Požarna v.: Biba Muhič, univ. dipl. inž.
arh.
V.1.2) Vrednost posebnega priznanja:
2,300.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja:
Številka: VRT 08 (priznanje):
Avtorji: Gašper Medvešek, univ. dipl. inž.
arh.; Črt Čuček, abs. arh.; Igor Medvešek,
univ. dipl. inž. arh.; Mojca Zavasnik, abs.
arh.; Mitja Šeško, abs. arh.
V.1.2) Vrednost priznanja: 850.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja:

Stran

Ob-10060/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola – Comune di Isola, kontaktna
oseba: Janez Nučič, univ. dipl. inž. grad.,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-01-00, elektronska pošta: posta.izola@izola.si v sodelovanju z Zbornica
za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž.
arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil
naročnik: natečaj za arhitekturno zasnovo
Mladinskega centra Arrigoni v Izoli.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.22.30.00, dodatni predmeti:
74.25.10.00.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): kategorija storitve 12.
II.4) Vrednost nagrade ali nagrad:
1. nagrada: 2,250.000 SIT,
2. nagrada: 1,450.000 SIT,
3. nagrada: 900.000 SIT
in tri priznanja po 400.000 SIT.
Odškodnina znaša 200.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (1. nagrada):
Avtorji: Matevž Granda, u.d.i.a., Peter
Emil Grošelj, abs. arh., Sonja Škodnik,
u.d.i.a., Viljem Šantavec, u.d.i.a.
V.1.2) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (2. nagrada):
Avtor: Vid Razinger, u.d.i.a., Jernej Prijon, u.d.i.a., Boštjan Debelak, u.d.i.a.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (3. nagrada):
Avtor: Igor Medvešek, u.d.i.a., Gašper
Medvešek, u.d.i.a., Jelka Fric, abs. arh.,
Mojca Zavasnik, abs. arh.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja (priznanje):
Avtorji: Lorenka Stropnik, u.d.i.a., Peter
Pahor, u.d.i.a.
Avtorji: Tea Fink, abs. arh., Samo Mlakar,
abs. arh.

Stran

2728 /
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V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 16.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ob-18725/05 z dne
1. 7. 2005.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2006.
Občina Izola – Comune di Isola

Javni razpisi
Št. 316/27-2006
Ob-10044/06
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 izrabo obnovljivih virov
energije 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 Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04).
3. Predmet razpisa, pogoji in merila:
Sofinancer za leto 2006 z nepovratnimi
sredstvi spodbuja izvedbo investicijskih ukrepov za izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih.
Nepovratna sredstva se dodeljujejo za
naslednje ukrepe:
A) vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode,
B) vgradnjo toplotnih črpalk za centralno
ogrevanje prostorov,
C) vgradnjo fotovoltaičnih sistemov za
proizvodnjo elektrike.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo posamezna
gospodinjstva na območju Republike Slovenije, ki so izvedla enega ali več ukrepov,
ki so predmet razpisa. Nepovratna sredstva
se bodo dodeljevala za izvedene ukrepe, ki
so v funkciji delovanja od 1. 4. 2005 naprej.
Funkcija delovanja sistema se dokazuje z datumom računa za vgradnjo oziroma montažo
posameznega ukrepa.
Izjemoma lahko za nepovratna sredstva
ponovno zaprosijo tudi tista gospodinjstva, ki
so oddala vlogo na »javni razpis za finančne
spodbude investicijskim ukrepom za izrabo
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih za
leto 2005« (Ur. l. RS, št. 15-16 z dne 18. 2.
2005) v času preden je stopilo v veljavo obvestilo o zaključku javnega razpisa (Ur. l.
RS, št. 45 z dne 6. 5. 2005) in jim je bila ne-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obravnavana vloga vrnjena skupaj z dopisi,
ki so označeni z zaporednimi številkami od
3161-5/2005-1516 do 3161-5/2005-1643. V
teh izjemah se bodo nepovratna sredstva dodeljevala za izvedene ukrepe, ki so v funkciji
delovanja od 1. 4. 2004 naprej.
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.
Za pridobitev nepovratnih sredstev za
vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje prostorov (ukrep B.) mora biti poleg
osnovnega pogoja izpolnjen tudi pogoj, da
je specifična letna toplota za ogrevanje stavbe Qh/Au [kWh/m2a], v katero se vgrajuje
ogrevalni sistem s toplotno črpalko, v skladu
s Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti
rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 42/02,
110/02 – ZGO-1, 29/04).
Dopolnitev vloge bo prosilcem omogočena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali neustrezno dopolnjena vloga bo zavržena.
Višina nepovratnih sredstev za posamezne ukrepe je sledeča:
A) Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje vode
Za izveden sistem za pripravo tople vode
s pomočjo energije sonca, sestoječ iz sprejemnikov sončne energije, hranilnika toplote
in ostalih pripadajočih elementov, nameščenega v skladu z veljavnimi predpisi, znaša
višina nepovratnih sredstev 30.000 SIT/m2
absorberske površine vgrajenih sprejemnikov sončne energije (SSE) oziroma največ
500.000 SIT.
B) Vgradnja toplotnih črpalk za centralno
ogrevanje prostorov
Za izveden sistem za centralno ogrevanje
stavbe s pomočjo toplotne črpalke, nameščen v skladu z veljavnimi predpisi, znaša
višina nepovratnih sredstev 40% cene toplotne črpalke z vključenim prenosnikom za zajem energije okolice, vendar največ 500.000
SIT.
C) Vgradnja fotovoltaičnih sistemov za
proizvodnjo elektrike
Za izveden fotovoltaični sistem za proizvodnjo elektrike, nameščen v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina nepovratnih
sredstev 600 SIT/Wp vgrajenih modulov
sončnih celic (PV modulov) oziroma 500.000
SIT za celoten sistem.
Podrobnejša pojasnila o pogojih in merilih
so v razpisni dokumentaciji.
5. Sredstva v višini 205,000.000 SIT so
na proračunski postavki 5532 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.
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: Agencija Republike
Slovenije za učinkovito rabo in obnovljive vire
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 OVE-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, 4. maja 2006. Naslednja odpiranja,
ki se bodo izvajala do porabe sredstev, bodo
izvedena 6. 7. 2006 in 7. 9. 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
Št. 11010-4/2006/1
Ob-9502/06
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto
2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in
9. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih
pomoči (Ur. l. RS, št. 75/94, 53/96 in 94/00)
Ministrstvo za šolstvo in šport
razpisuje
za študijsko leto 2006/2007
130 štipendij za študentke in študente, ki
se izobražujejo za pedagoške poklice
1. V študijskem letu 2006/2007 bomo
štipendirali študentke in študente, ki niso v
delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci
zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje in bodo v študijskem letu
2006/2007 vpisani v 2., 3., oziroma 4. letnik
enopredmetnih ali dvopredmetnih pedagoških študijskih programov za katere je analiza
pokazala deficit zaposlenih z ustrezno izobrazbo v javnih šolah v posamezni regiji.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju
študijskih pomoči so štipendije za študentke
in študente iz prejšnjega odstavka kadrovske
štipendije.
2. Kandidati se lahko prijavijo samo na
razpisane štipendije v regiji, kjer je njihovo
stalno bivališče. Štipendisti se bodo po končanem študiju zaposlili v javnih šolah v regiji,
za katero kandidirajo v tem razpisu.
3. Štipendije bodo podeljene za študijske
programe, ki so v spodnji razpredelnici navedeni za posamezne regije.

KRAŠKO-NOTRANJSKA REGIJA
(Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica,
Loška Dolina, Pivka, Postojna)

3 štipendije
…fizika
…raþunalništvo
…kemija
…biologija

fizika
raþunalništvo

…
…

…
…

razredni pouk

slovenski jezik
nemški jezik

1 štipendija

2 štipendiji

fizika
raþunalništvo

1 štipendija

slovenski jezik
nemški jezik
španski ali
francoski jezik

2 štipendiji
specialna in
rehabilitacijska
pedagogika
oziroma
defektologija

specialna in
rehabilitacijska
pedagogika
oziroma
defektologija

2 štipendiji

3 štipendije
specialna in
rehabilitacijska
pedagogika
oziroma
defektologija

D - specialna in
rehabilitacijska
pedagogika oziroma
defektologija

2 štipendiji
flavta, tolkala, kitara,
klarinet, klavir,
saksofon, trobenta,
violina, violonþelo,
petje

1 štipendija
flavta, tolkala,
kitara, klarinet,
klavir, saksofon,
trobenta, violina,
violonþelo, petje

glasbena
pedagogika

1 štipendija

2 štipendiji
flavta, tolkala, kitara,
klarinet, klavir,
saksofon, trobenta,
violina, violonþelo

E - glasbena
pedagogika oziroma
inštrumenti

5

7

8

9

13

Število
štipendijskih
mest za regijo
skupaj

Št.

5

4

KOROŠKA REGIJA (ýrna na
Koroškem, Dravograd, Mežica,
Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje,
Radlje ob Dravi, Ravne na
Koroškem, Ribnica na Pohorju,
Slovenj Gradec, Vuzenica)

…
…

…
…
…
…

3

2 štipendiji

2 štipendiji

3 štipendije
… fizika
… raþunalništvo

GORENJSKA REGIJA (Bled, Bohinj, 1 štipendija
Cerklje na Gorenjskem, Gorenja
vas-Poljane, Jesenice, Jezersko,
razredni pouk
Kranj, Kranjska Gora, Naklo,
Preddvor, Radovljica, Šenþur, Škofja
Loka, Tržiþ, Železniki, Žiri, Žirovnica)

slovenski jezik
nemški jezik

2

…
…

razredni pouk

3 štipendije
… fizika
… kemija
… raþunalništvo
… tehnika
… biologija

3 štipendije
… slovenski jezik
… nemški jezik
… bibliotekarstvo

3 štipendije

2 štipendiji

C - matematika in …

DOLENJSKA REGIJA (ýrnomelj,
3 štipendije
Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna
Peþ, Novo mesto, Semiþ, Šentjernej, razredni pouk
Škocjan, Trebnje, Žužemberk)

B - anglešþina in …

A - razredni
pouk

1

Regija (obþine)

CELJSKA REGIJA (Bistrica ob Sotli,
Braslovþe, Celje, Dobje, Dobrna,
Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno,
Luþe, Mozirje, Nazarje, Podþetrtek,
Polzela, Prebold, Radeþe, Rogaška
Slatina, Rogatec, Slovenske
Konjice, Solþava, Šentjur pri Celju,
Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki,
Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje,
Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreþe,
Žalec)

Zap. št.
regije
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8

3 štipendije
…fizika
…raþunalništvo

2 štipendiji
…slovenski jezik
…nemški jezik

2 štipendiji
specialna in
rehabilitacijska
pedagogika
oziroma
defektologija

specialna in
rehabilitacijska
pedagogika
oziroma
defektologija

5 štipendij

2 štipendiji
glasbena
pedagogika

glasbena
pedagogika

7 štipendij

E - glasbena
pedagogika oziroma
inštrumenti

9

20

31

Število
štipendijskih
mest za regijo
skupaj
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OBALNO-KRAŠKA REGIJA
(Divaþa, Hrpelje-Kozina, Izola,
Komen, Koper, Piran, Sežana)

7

…fizika
…raþunalništvo

…slovenski jezik
…nemški jezik

…fizika
…raþunalništvo
…kemija
…biologija
…tehnika

D - specialna in
rehabilitacijska
pedagogika oziroma
defektologija

Št.

5 štipendij

…slovenski jezik
…nemški jezik

razredni pouk

8 štipendij

C - matematika in …

2730 /

5 štipendij

8 štipendij

B - anglešþina in …

8 štipendij

MARIBORSKA REGIJA (Benedikt,
5 štipendij
Cerkvenjak, Destrnik, Dornava,
Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoþerazredni pouk
Slivnica, Juršinci, Kidriþevo,
Kungota, Lenart, Lovrenc na
Pohorju, Majšperk, Maribor,
Markovci, Miklavž na Dravskem
polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica,
Podlehnik, Ptuj, Raþe-Fram, Ruše,
Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica,
Starše, Sveta Ana, Sveti Andraž v
Slov. Goricah, Šentilj, Trnovska vas,
Videm, Zavrþ, Žetale)

A - razredni
pouk

6

Regija (obþine)

LJUBLJANSKA REGIJA (Borovnica,
Brezovica, Dobrepolje, DobrovaPolhov Gradec, Dol pri Ljubljani,
Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig,
Ivanþna Gorica, Kamnik, Koþevje,
Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana,
Logatec, Loški Potok, Lukovica,
Medvode, Mengeš, Moravþe,
Osilnica, Ribnica, Sodražica,
Škofljica, Trzin, Velike Lašþe,
Vodice, Vrhnika)

Zap. št.
regije

Stran
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1 štipendija
…fizika
…raþunalništvo

1 štipendija
specialna in
rehabilitacijska
pedagogika
oziroma
defektologija
12

11

ZASAVSKA REGIJA (Hrastnik,
Trbovlje, Zagorje ob Savi)

razredni pouk

1 štipendija
…nemški jezik
…geografija

2 štipendiji
…fizika
…raþunalništvo
2 štipendiji

SEVERNO-PRIMORSKA REGIJA
(Ajdovšþina, Bovec, Brda, Cerkno,
Idrija, Kanal, Kobarid, MirenKostanjevica, Nova Gorica,
Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava)

razredni pouk

10

POSAVSKA REGIJA (Brežice,
Krško, Sevnica)

1 štipendija

2 štipendiji
…slovenski jezik
…italijanski jezik

2 štipendiji
…fizika
… raþunalništvo

…fizika
…raþunalništvo
…tehnika
…slovenski jezik
…nemški jezik
razredni pouk

3

8
2 štipendiji
flavta, tolkala, petje

4
1 štipendija
violina, violonþelo

7
1 štipendija
klavir, violina,
glasbena
pedagogika

Št.

2 štipendiji
specialna in
rehabilitacijska
pedagogika
oziroma
defektologija
1 štipendija
1 štipendija
2 štipendiji

POMURSKA REGIJA (Beltinci,
Cankova, ýrenšovci, Dobrovnik,
Gornja Radgona, Gornji Petrovci,
Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci,
Kuzma, Lendava, Ljutomer,
Moravske Toplice, Murska Sobota,
Odranci, Puconci, Radenci,
Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij,
Šalovci, Tišina, Turnišþe, Velika
Polana, Veržej)
9

Zap. št.
regije

Regija (obþine)

A - razredni
pouk

B - anglešþina in …

C - matematika in …

D - specialna in
rehabilitacijska
pedagogika oziroma
defektologija

E - glasbena
pedagogika oziroma
inštrumenti

Število
štipendijskih
mest za regijo
skupaj
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3.13. Ne glede na zgoraj navedena štipendijska mesta po posameznih regijah,
bomo podelili tudi največ 4 štipendije za
zagotavljanje strokovnega kadra za javne
šole z italijanskim učnim jezikom in dvojezične javne šole.
Pod točko 3.13. se lahko prijavijo kandidati, ki bodo vpisani na katerikoli študijski
program, po katerem si bodo pridobili ustrezno izobrazbo za poučevanje v javnih šolah
z italijanskim učnim jezikom in dvojezičnih
javnih šolah in za katere bodo navedene
javne šole izjavile, da jih bodo po končanem
študiju zaposlile. Z izbranimi kandidati bo
sklenjena tripartitna pogodba.
3.14 Ne glede na zgoraj navedena štipendijska mesta po posameznih regijah,
bomo podelili tudi največ 2 štipendiji za pripadnike romske skupnosti.
4. Merila za izbiro kandidatov:
Če bo v katerikoli regiji (od 3.1- 3.12) oziroma skupini pod točko 3.13 in 3.14 ustreznih kandidatov več, kot je določenih štipendij, bodo pri izbiri imeli prednost kandidati
z boljšim študijskim uspehom v prejšnjem
študijskem letu.
Če bo v katerikoli regiji (od 3.1- 3.12)
oziroma skupini pod točko 3.13 in 3.14
ustreznih kandidatov manj, kot je določenih štipendij, bomo v drugem krogu izbora
preostale štipendije razdelili kandidatom, ki
niso bili izbrani v preostalih regijah (od 3.1
– 3.12) oziroma skupini pod točko 3.13 in
3.14; pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
z boljšim študijskim uspehom v prejšnjem
študijskem letu.
5. Prijavo na razpis pošljite na obrazcu
»Vloga za uveljavitev republiške štipendije
za šolsko leto 2006/2007« (obrazec DZS
1,51, ki ga dobite v papirnicah in knjigarnah ali na spletni strani www.ess.gov.si). V
obrazcu ni potrebno izpolnjevati točke III.
dohodki družinskih članov in prilagati potrdil,
ki so vezana na to točko. Vse ostale točke
morajo biti izpolnjene čitljivo in natančno.
Točka II. mora biti tudi potrjena s strani matične službe, lahko pa je priloženo posebno
potrdilo o družinskih članih, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Tako izpolnjeni vlogi
mora biti priloženo naslednje:
a) uradno potrdilo o vseh doslej opravljenih izpitih, vajah in drugih študijskih obveznostih;
b) natančno izpolnjeno potrdilo o vpisu v
študijskem letu 2006/2007;
c) kratek življenjepis;
d) lastnoročno napisana izjava, da prosilec ne prejema druge kadrovske štipendije
oziroma potrdilo dosedanjega kadrovskega
štipenditorja, da nima obveznosti iz dosedanjega štipendiranja;
e) na zgornjem robu prve strani obrazca
– mora biti obvezno navedena številka točke iz razpisa na katero se kandidat prijavlja
(npr.: 1 B za kandidata s stalnim bivališčem
v celjski regiji, ki se prijavlja za štipendijo za
dvopredmetni študijski program angleški jezik in slovenski oziroma nemški jezik) ;
f) kandidati pod točko 3.13 morajo poleg
ostale dokumentacije priložiti tudi izjavo javne šole z italijanskim učnim jezikom oziroma
dvojezične javne šole, da bo s kandidatom
sklenila tripartitno pogodbo o štipendiranju
in ga po končanem študiju zaposlila;
g) kandidati pod točko 3.14 morajo poleg
ostale dokumentacije obvezno priložiti tudi
mnenje Zveze Romov Slovenije.
6. Okvirna skupna višina sredstev, ki
se dodeljuje na podlagi tega razpisa je
258,723.067,20 SIT, od tega v proračun-
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skem letu 2006 znaša 16,170.191,70 SIT,
v letu 2007 64,680.766,80 SIT, v letu 2008
64,680.766,80 SIT, v letu 2009 64,680.766,80
SIT in v letu 2010 48,510.575,10 SIT. Pogoj
za dodelitev navedene okvirne višine sredstev za leto 2008, 2009 in 2010 je sprejetje
proračuna za RS za leto 2008, 2009 in 2010
in v njem načrtovana proračunska sredstva
za namen tega razpisa, o čemer bo sklenjen
aneks k pogodbi. Sredstva se za navedena
proračunska leta črpajo iz PP 5491-štipendije za pedagoške poklice in konta 4117
– drugi transferi posameznikom.
7. Rok za oddajo prijav je 30. september 2006. Prijave na predpisanem obrazcu
z vsemi predpisanimi prilogami iz 5. točke
morajo biti poslane priporočeno po pošti na
naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z označenim imenom,
priimkom ter naslovom kandidata ter vidno
označbo »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za pedagoške štipendije za študijsko leto
2006/2007«. Prijava se šteje za pravočasno,
če je bila oddana priporočeno po pošti na
zadnji dan roka za oddajo prijav, tj. 30. september 2006.
8. Odpiranje vlog bo potekalo 4. oktobra 2006 v prostorih ministrstva in ne bo
javno. Odprte bodo le pravočasno prispele
in ustrezno označene ovojnice (glej točko
7!). O dodelitvi štipendij bo odločil minister
za šolstvo in šport, ki bo odločal tudi o morebitnih pritožbah. O izbiri bodo kandidati
obveščeni do 15. novembra 2006.
9. Dodatna pojasnila glede razpisa štipendij lahko dobite v Službi za razvoj kadrov
v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport pri
Ivanki Debeljak, tel. 01/478-42-28.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-73/2006/2
Ob-9854/06
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU in 110/02-ZDT-B), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št.
116/05), 217. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in programa ministrice o spremljanju kakovosti za kmetijske
pridelke oziroma živila ter krmo za proračunsko leto 2006, objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje uvajanja EU
preskusnih metod v živilih
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
1000 Ljubljana.
2. Namen razpisa:
S sofinanciranjem želimo spodbuditi organizacije za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, da za potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega
nadzora uvedejo čim več preskusnih metod
po pravilih sprejetih v EU. Na ta način želimo zagotavljati učinkovit in EU primerljiv
nadzor.
3. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
uvajanja EU preskusnih metod opredeljenih
v Uredbi Komisije (ES) številka 2073/2005
z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških
merilih za živila. Prav tako je predmet sofinanciranja tudi uvajanje preskusnih metod
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po pravilih, ki so opredeljeni v prilogi III Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta številka
882/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju
uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih
ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in
zaščiti živali, za potrebe izvajanja nadzora
nad uporabo aditivov v posameznih vrstah
živil, v skladu s prilogami pravilnika o aditivih
ter za uvajanje preskusnih metod za določanje preostankov pesticidov v kmetijskih pridelkih oziroma živilih. Uvajanje preskusnih
metod kjer le te v EU niso predpisane mora
potekati v skladu s prilogo III Uredbe (ES) št.
882/2004 Evropskega Parlamenta in Sveta o
izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi
preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi
in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu
živali in zaščiti živali.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis se lahko javijo organizacije za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil, ki imajo s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsaj eno
določitev na osnovi Zakona o kmetijstvu in
bodo uvedle vsaj štiri preskusne metode.
Sofinanciranje postopkov uvedbe navedenih preskusnih metod iz 3. točke ne sme biti
predmet preteklih sofinanciranj.
5. Merila za izbor:
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
programa oziroma projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja bodo
uporabljena naslednja merila za ocenjevanje. Postopek za ocenjevanje posamezne
vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih:
– reference vlagatelja (akreditacijska listina po standardu SIST EN ISO/IEC 17025
za področje živil);
– sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih;
– odstotek sofinanciranja vlagatelja.
Natančnejša merila za vrednotenje, ugotovitev primernosti programa oziroma projekta za sofinanciranje in določitve višine
sofinanciranja, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Okvirna višina sredstev:
Skupna predvidena višina sredstev za
sofinanciranje je 10 milijonov SIT. Višina
sofinanciranja je odvisna od števila vlog,
vendar ne more preseči 70% vseh upravičenih stroškov programa oziroma projekta in
ne več kot 2 milijona SIT na posameznega
vlagatelja.
7. Obdobje za porabo sredstev in dokazila:
Sofinanciranje po tem razpisu se bo
končalo, v petek, 20. oktobra 2006, to je
zadnji rok do katerega morajo upravičenci na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano dostaviti poročilo in dokazila o
opravljenemu delu.
8. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v
vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno, ponedeljka
8. maja 2006, do 10. ure v zaprti ovojnici na
kateri mora biti vidna označba: »Ne odpirajprijava na razpis za sofinanciranje uvajanja
EU preskusnih metod v živilih«, na hrbtni
strani pa točen naslov vlagatelja.
9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
v ponedeljek, 8. maja 2006, v sobi 643, na

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, s pričetkom
ob 14.30.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
10. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog
bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo v sobi 601 Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (6. nadstropje).
Razpisno dokumentacijo je možno tudi naročiti na tel. 01/478-91-09.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko vlagatelji dobijo vsak delavnik med 9. in 12. uro pri Jani Frantar, tel.
01/478-91-78.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 316-32/2006
Ob-10082/06
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in Proračuna Republike
Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05),
65 in 66. člena 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),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006
in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), 12. poglavja
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev
za spodbujanje učinkovite rabe energije in
izrabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS
št. 49/03, 38/05), objavljamo
javni razpis
A) za dodelitev nepovratnih finančnih
spodbud občinam za izdelavo
energetskih zasnov občin,
B) za dodelitev nepovratnih finančnih
spodbud občinam, javnim ustanovam,
gospodarskim družbam, samostojnim
podjetnikom posameznikom,
upraviteljem oziroma lastnikom
poslovnih ali večstanovanjskih stavb za
izvajanje energetskih pregledov
C) za dodelitev nepovratnih finančnih
spodbud občinam, javnim ustanovam,
gospodarskim družbam, samostojnim
podjetnikom posameznikom,
upraviteljem oziroma lastnikom
poslovnih ali večstanovanjskih stavb za
pripravo investicijske dokumentacije v
fazi načrtovanja za projekte učinkovite
rabe energije, izrabe obnovljivih virov
energije in soproizvodnje toplote in
elektrike
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila Ministrstvo).
2. Predmet razpisa:
A) dodelitev nepovratnih finančnih spodbud občinam za izdelavo energetskih zasnov občin,
B) dodelitev nepovratnih finančnih spodbud občinam, javnim ustanovam, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom
posameznikom, upraviteljem oziroma lastnikom poslovnih ali večstanovanjskih stavb za
izvajanje energetskih pregledov,
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C) dodelitev nepovratnih finančnih spodbud občinam, javnim ustanovam, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom
posameznikom, upraviteljem oziroma lastnikom poslovnih ali večstanovanjskih stavb
za pripravo investicijske dokumentacije v
fazi načrtovanja za projekte učinkovite rabe
energije, izrabe obnovljivih virov energije in
soproizvodnje toplote in elektrike
A) Dodelitev nepovratnih finančnih spodbud občinam za izdelave energetskih zasnov občin
Do dodelitve sredstev so upravičene občine, ki v zadnjih 5 letih niso prejele sredstev
za izdelavo energetske zasnove in ki:
– predvidevajo energetsko zasnovo, ki
zajema občino kot celoto in ne samo posamezne dele občine. Na razpis se lahko
prijavi tudi več občin s skupno energetsko
infrastrukturo in skupnim programom del za
izdelavo energetske zasnove. V tem primeru vsaka občina nastopi kot samostojen
prosilec, ki mora poleg ostale zahtevane
dokumentacije predložiti tudi pisni dokument
o dogovoru za izdelavo skupne energetske
zasnove več občin;
– imajo sklenjeno pogodbo med občino
oziroma občinami in zunanjim izvajalcem
energetske zasnove, izbranim na javnem
razpisu v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
Višina finančne spodbude za izdelavo
energetske zasnove občine je v odvisnosti
od števila prebivalcev občine določena v
razpisni dokumentaciji.
B) Dodelitev nepovratnih finančnih spodbud občinam, javnim ustanovam, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom
posameznikom, upraviteljem oziroma lastnikom poslovnih ali večstanovanjskih stavb za
izvajanje energetskih pregledov
Na javnem razpisu lahko kandidirajo občine, javne ustanove, samostojni podjetniki
posamezniki, lastniki ali upravljavci poslovnih ali večstanovanjskih stavb, predlagatelji,
ki imajo v primeru, ko gre za gospodarske
družbe, status majhnega in srednje velikega podjetja, in tista velika podjetja, to so
podjetja, ki imajo ali več kot 250 zaposlenih
ali več kot 50 milijonov € letnega prometa
ali več kot 43 milijonov € bilančne vsote, ki
niso iz sektorja jeklarstva in niso v obdobju
3 let od zadnjega prejema takšne pomoči
pridobile več kot 100.000 € pomoči tolarske
protivrednosti, po načelu »de minimis« ne
glede na obliko ali namen pomoči, ki nameravajo izvesti energetski pregled v letu
2006. Gospodarskim družbam, ki prejemajo
državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in vsem gospodarskim družbam iz sektorja premogovništva,
transporta, kmetijstva in ribištva, ta razpis ni
namenjen. Prav tako, zaradi nezdružljivosti
državne pomoči, na tem razpisu ne morejo
sodelovati gospodarske družbe, ki so v skladu s 24. členom Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida (Ur. l. RS, št. 43/05, 58/05, 87/05,
20/06) z Ministrstvom za okolje in prostor
že sklenile pogodbo o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2, v kateri so
se obvezale, da bodo med ostalimi ukrepi
izvedle tudi energetski pregled. Poleg tega
morajo predlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje:
– če je predlagatelj gospodarska družba,
mora biti celotna poraba energije te družbe
v preteklem letu višja od 500 MWh; če je
predlagatelj lastnik ali upravljavec večstanovanjske ali poslovne stavbe, mora biti ce-

– predlagatelj iz javnega sektorja mora
opraviti izbor izvajalca v skladu z Zakonom
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04 –
ZJN-1-UPB1);
– predlagatelj v zadnjih treh letih od ministrstva ni prejel finančne spodbude za pripravo investicijske dokumentacije;
– predlagatelj nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom s področja, ki ga ureja Pravilnik o
dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 49/03, 38/05);
– predvidena naložba je projekt učinkovite rabe energije, soproizvodnje toplote in
električne energije iz fosilnih goriv ali iz obnovljivih virov energije in izrabe obnovljivih
virov energije, katere preliminarna cena je
med 10,000.000 in 1.000,000.000 SIT.
Višina finančne spodbude za pripravo
investicijske dokumentacije, ki znaša od
200.000 SIT do 2,000.000 SIT, je odvisna
od predvidene višine investicije in stopnje
priprave dokumentacije ter je podana v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: Na proračunski postavki 5542 »Spodbujanje U R E in
O V E« je za ta razpis predviden skupni
znesek 80,000.000 SIT s predvideno porabo
65,000.000 SIT v letu 2006 in 15,000.000
SIT v letu 2007.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca aprila 2007.
5. Rok v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog: za
vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na naslov najpozneje en delovni dan pred odpiranjem do 15.
ure. Vloge, ki bodo prispele po poteku roka
za posamezno odpiranje, bodo obravnavane na naslednjem odpiranju vlog v okviru
razpoložljivih sredstev razpisa.
Zapečatene ovojnice z vlogami morajo
biti poslane na naslov Ministrstvo za okolje
in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, in jasno označene z
naslovom prosilca, napisom “Vloga – Ne odpiraj!” z navedbo predmeta sofinanciranja in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS. Predpisana oblika označbe je prikazana v razpisni dokumentaciji. Iz poštne
štampiljke na ovojnici mora biti razviden čas
oddaje vloge na pošti (dan, ura, minuta). Če
iz štampiljke na ovojnici ne bosta razvidna
ura in minuta oddaje, se bo štelo, da je ovojnica oddana ob 24. uri.
Osebno prinesene vloge ne bodo sprejete, vloge v nepravilno označenih ovojnicah
bodo izločene in vrnjene pošiljateljem.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: prvo odpiranje vlog bo v ponedeljek
24. 4. 2006, nato pa vsak četrti delovni ponedeljek v mesecu do porabe razpisanih
sredstev, na Ministrstvu za okolje in prostor,
na lokaciji Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, ob
14.30. Odpiranja vlog ne bodo javna. Podatek o višini preostalih sredstev za naslednja odpiranja, ki tudi ne bodo javna, bo
25 dni po vsakokratnem odpiranju dosegljiv
na spletni strani »www.aure.si« in po tel.
01/300-69-97.
7. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 60 dneh od dneva odpiranja.
8. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletni strani www.aure.si,
jo naročijo po faksu 01/300-69-91, ali po elektronski pošti info.aure@gov.si. Dvig dokumentacije je možen tudi vsak delovni dan od

lotna poraba energije v stavbi oziroma več
stavbah, ki so predmet energetskega pregleda, v preteklem letu višja od 300 MWh;
– predlagatelj mora imeti sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, v kateri je
navedeno, da stopi pogodba v veljavo šele
po pridobitvi finančne spodbude iz tega razpisa (za predlagatelje iz javnega sektorja ni
potrebno), v kateri mora biti natančno opredeljen obseg dela, skladen z metodologijo
izdelave energetskega pregleda;
– predlagatelj iz javnega sektorja mora
izbrati izvajalca v skladu z Zakonom o javnih naročilih;
– predlagatelj v zadnjih petih letih od Ministrstva ni prejel finančne spodbude za izvedbo energetskega pregleda;
– predlagatelj nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z Ministrstvom s področja, ki ga ureja Pravilnik o
dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 49/03, 38/05).
Višina finančne spodbude za izvedbo
energetskega pregleda, ki znaša od 220.000
SIT do 2,000.000 SIT, je odvisna od količine
porabljene energije v preteklem letu in je
podana v razpisni dokumentaciji.
C) Dodelitev nepovratnih finančnih spodbud občinam, javnim ustanovam, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom
posameznikom, upraviteljem oziroma lastnikom poslovnih ali večstanovanjskih stavb
za pripravo investicijske dokumentacije v
fazi načrtovanja za projekte učinkovite rabe
energije, izrabe obnovljivih virov energije in
soproizvodnje toplote in elektrike
Razpis je namenjen občinam in upraviteljem javnih stavb ter majhnim in srednje velikim gospodarskim družbam, samostojnim
podjetnikom posameznikom in lastnikom ali
upravljavcem večstanovanjskih stavb, ki niso
prejemniki državne pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, niso iz
sektorja premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva in ribištva,
imajo manj kot 250 zaposlenih, manj kot
50 mio € letnega prometa in bilančno vsoto
nižjo od 43 mio €. Gospodarske družbe, ki
presegajo navedeno število zaposlenih, ali
višino letnega prometa ali bilančno vsoto,
lahko sodelujejo na tem razpisu, če poleg
prej omenjenih omejitev niso iz sektorja jeklarstva in, če znesek vseh pomoči, ki jim je
bil dodeljen na podlagi pravila »de minimis«,
skupaj z morebitno pridobljeno spodbudo s
tega razpisa, v obdobju zadnjih treh let ne
presega 100.000 €.
Priprava investicijske dokumentacije za
daljinsko ogrevanje s kurilnimi napravami
(razen mikrodaljinskih) na lesno biomaso,
za projekte raziskave potencialov obnovljivih virov energije in njihovega pretvarjanja v
obliko, primerno za energetsko rabo, razen
za projekte rabe bioplina in deponijskega
plina, ki se energetsko rabita na mestu predelave, ni predmet tega razpisa.
Poleg tega mora predlagatelj izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti mora sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem o pripravi investicijske
dokumentacije v obsegu in vsebini skladni
z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98 in
43/99);
– pričetek veljavnosti pogodbe je z dnem
pridobitve sklepa o pridobitvi finančne spodbude na tem razpisu (za javni sektor ni potrebno);
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7.30 do 12. ure na Ministrstvu za okolje in
prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe
in obnovljive vire energije, Dimičeva 12, pri
Dragotinu Živkoviču.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 35502-16/2006-1
Ob-10076/06
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje objavlja na
podlagi Uredbe o koncesiji za gojenje školjk
na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII. in XIV.
parceli gojitvenega območja Sečovlje (Ur. l.
RS, št. 117/05, v nadaljevanju: uredba)
javni razpis
za podelitev koncesije za gojitev školjk
na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII.
in XIV. parceli gojitvenega območja
Sečovlje
I. Ime koncedenta: Republika Slovenija.
II. Ime izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana.
III. Predmet koncesije: predmet koncesije je raba morja za gojenje školjk – mediteranske klapavice (Mytilus gallprovicialis) za
namen dajanja na trg.
IV. Območje izvajanja koncesije: je parcela številka IV., V., VI., VII., VIII., X., XII.,
XIII. ali XIV. gojitvenega območja Sečovlje,
ki je opredeljena s koordinatami na površini
dela vodnega telesa morja, ki so prevzete iz
državnega koordinatnega sistema (v GaussKrugerjevi projekciji) in odčitane v temeljnih
topografskih načrtih Republike Slovenije v
merilu 1:5000.
Gojitveno območje
Sečovlje

IV. parcela

V. parcela

VI. parcela

VII. parcela

VIII. parcela

X. parcela

XII. parcela

XIII. parcela

XIV. parcela

1.
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3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
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V. Višina plačila za koncesijo: koncesionar je dolžan plačevati za koncesijo v višini,
kot izhaja iz njegove ponudbe oziroma najnižje plačilo za koncesijo. Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto
posebej, na podlagi ocenjene letne količine
vzgojenih školjk. Ocenjena letna količina
vzgojenih školjk iz prejšnjega odstavka se
izračuna kot zmnožek površine gojitvenih
parcel in povprečne letne količine vzgojenih
školjk na 1 ha površine gojitvenih parcel, ki
je enaka 50 t/ha. Najnižja višina plačila za
koncesijo je enaka 2% prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk
oziroma višji odstotek te vrednosti, če je
koncesionar v prijavi na razpis ponudil višji
odstotek prodajne vrednosti ocenjene letne
količine vzgojenih školjk. Prodajno vrednost
za 1 tono školjk določi minister, pristojen za
vode, na podlagi statističnih podatkov o odkupni ceni školjk v tekočem letu do 31. decembra za naslednje leto, s sklepom, ki se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za leto 2006 znaša prodajna vrednost za
eno tono školjk 193.690 tolarjev, kar izhaja
iz Sklepa o določitvi prodajne vrednosti za
eno tono školjk za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
23/06).
VI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za pridobitev koncesije:
1) da je državljan Republike Slovenije ali
pravna oseba, ki je registrirana oziroma ima
sedež v Republiki Sloveniji,
2) je pravna oseba s pridobljeno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
uredbe ali fizična oseba s priglašeno dejavnostjo, ki je predmet uredbe,

3) ni bil s pravnomočno sodno odločbo
spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4) zoper njega ne teče postopek zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
5) ni proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
6) ima pravico uporabe plovila, primernega za opravljanje dejavnosti gojenja
školjk, in dovoljenje za plovbo, ki se izdaja
po predpisih o pomorstvu za gospodarski
namen ribištvo ali gojitev morskih organizmov, ter je vpisano v evidenco ribiških
plovil po predpisih, ki urejajo evidenco ribiških plovil,
7) ima pravico uporabe priveza za plovilo, ki omogoča pretovarjanje školjk in druge
opreme za opravljanje dejavnosti gojenja
školjk, in
8) ima v skladu s predpisom o ravnanju
z odpadki kot povzročitelj odpadkov urejeno oddajo odpadkov, ki nastajajo zaradi
gojenja školjk.
VII. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se podeli za obdobje 10 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
VIII. Merila za izbor koncesionarja
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1) ponujena višina plačila za koncesijo,
2) boljša strokovna usposobljenost (dalj
časa trajajoče izvajanje dejavnosti gojenja
školjk ali ribolova, druga strokovna usposo-

Koordinata
Y

Koordinata
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Površina gojitvene parcele
(m2)

389293.78
389445.39
389492.00
389340.39
389490.68
389642.29
389688.90
389537.29
389626.26
389777.87
389824.48
389672.87
389497.16
389648.77
389695.38
389543.77
389694.06
389845.67
389892.28
389740.67
389761.85
389913.46
389960.07
389808.46
389829.64
389981.25
390027.86
389876.25
389700.54
389852.15
389898.75
389747.14
389897.44
390049.05
390095.65
389944.04
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39911.81
39721.59
39792.51
39692.87
39621.95
39484.56
39555.48
39455.84
39384.92
39576.66
39647.58
39547.94
39477.03
39431.74
39502.65
39403.02
39332.10
39286.81
39357.73
39258.09
39187.17
39049.78
39120.69
39021.06
38950.14
39141.88
39212.80
39113.16
39042.24
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bljenost za gojenje školjk ali ribolov, za delo
na morju in pod vodo) in
3) dosedanja vlaganja v nakup opreme
za gojenje školjk ali pridobitev tehnične in
upravne dokumentacije za koncesijo, ki je
predmet uredbe.
Če več prijaviteljev izpolnjuje pogoje za
koncesionarja, se opravi vrednotenje še na
podlagi prednostnih meril:
1) višje ponujeno plačilo za koncesijo,
2) pred objavo javnega razpisa podana
pobuda za gojenje školjk na gojitvenem območju Sečoveljskega zaliva in
3) stalno prebivališče v Mestni občini Koper, Občini Piran ali Občini Izola.
IX. Prednostno merilo za izbor konce
sionarja: posamezni pravni ali fizični osebi
se lahko podeli samo ena parcela iz IV. točke tega razpisa, pri čemer imajo prednost
osebe, ki jim koncesija za gojenje školjk še
ni podeljena.
X. Način prijave
Prijavitelj se na javni razpis lahko prijavi
samo z eno prijavo. Če prijavitelj na javni
razpis odda več prijav, se vse njegove prijave izločijo iz izbora koncesionarja. Izbor
koncesionarja se opravi za vsako parcelo iz
tabele v IV. točki tega javnega razpisa.
Prijavitelj mora v prijavi navesti številko
parcele za katero je zainteresiran.
Če v prijavi navede več parcel iz tabele
v IV. točki tega javnega razpisa za katere
je zainteresiran, jih mora rangirati po zainteresiranosti, pri čemer s številko 1 označi
parcelo za katero je najbolj zainteresiran in
nato z višjimi številkami parcele za katere je
manj zainteresiran.
XI. Obvezne sestavine prijave na razpis
Prijavitelj mora v prijavi navesti oziroma
priložiti naslednje listine:
– navedbo številke parcele za katero je
zainteresiran; če navede več parcelnih številk za katere je zainteresiran, mora prijavitelj parcele rangirati po zainteresiranosti, pri
čemer s številko 1 označi parcelo za katero
je najbolj zainteresiran;
– navedbo firme oziroma imena prijavitelja ter pooblaščene osebe za zastopanje;
– fotokopija potrdila o državljanstvu;
– redni izpisek iz sodnega registra, ki ga
izda pristojno okrožno sodišče in ne sme
biti starejši od 1 meseca do dneva vložitve
prijave (za pravne osebe) oziroma potrdilo
o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov,
ki ga izda Davčna uprava RS in ne sme biti

podobno, naročene strokovne naloge zaradi izdaje koncesije v zvezi z gojiščem v
Sečovljah).
XII. Vložitev prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija za gojenje školjk« je treba predložiti
v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za okolje
in prostor, Agencija Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče na zgoraj navedeni naslov, ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 8. 5.
2006 do 12. ure. Prepozno prejete prijave
se ne bodo upoštevala in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.
Odpiranje prispelih prijav, ki ga bo vodila
predsednica komisije za izvedbo javnega
razpisa za podelitev koncesije za gojenje
školjk na gojitvenem območju Sečovlje, imenovana s sklepom Ministrstva za okolje in
prostor, Agencije RS za okolje, bo javno
dne 10. 5. 2006 ob 9. uri, v sejni sobi v IV.
nadstropju Ministrstva za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1a, 1000 Ljubljana.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom. Prijava ni
veljavna, če ne bo pravilno označena in ne
bo vsebovala vseh obveznih sestavin, zahtevanih s tem razpisom.
XIII. Postopek izbora koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa za
podelitev koncesije za gojenje školjk na gojitvenem območju Sečovlje mora v roku 60
dni po poteku roka za vložitev prijav pripraviti predlog za izbiro koncesionarja in ga
preko Ministrstva za okolje in prostor posredovati Vladi Republike Slovenije.
O izboru odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
Vsi prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni takoj po odločitvi Vlade Republike
Slovenije.
XIV. Odgovorne osebe za dajanje informacij med trajanjem javnega razpisa so:
Darja Verbič, Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (tel. 01/478-44-37)
med 9. in 10. uro in Zorka Sotlar, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, OE Koper, Pristaniška
12, 6000 Koper (tel. 041/641-294) med 9.
in 10. uro.

starejši od 1 meseca od dneva vložitve prijave (za samostojne podjetnike);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni v kazenskem postopku (ki ne sme biti
starejše od 1 meseca od dneva vložitve
prijave;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča,
da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki ne
sme biti starejše od 1 meseca od dneva
vložitve prijave;
– potrdilo pristojnega sodišča, da ni proti
prijavitelju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, ki
ne sme biti starejše od enega meseca do
dneva vložitve prijave;
– izjava prijavitelja o tem, da v zadnjih
petih letih pred objavo javnega razpisa proti
njemu ni bila izdana izvršljiva upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem
koncesije;
– dokazilo o tem, da poseduje kontejner
in sklenjeno pogodbo ali predpogodbo o odvozu odpadkov, ki nastanejo pri opravljanju
dejavnosti gojenja školjk (lahko je tudi potrjena naročilnica oziroma potrdilo javnega
gospodarskega podjetja, da ima naročen
kontejner);
– veljavna listina o vpisu čolna v register čolnov in dovoljenje za plovbo čolna,
ki ga izdaja Uprava Republike Slovenije za
pomorstvo;
– dokazilo o pravici do priveza (pogodba
z upravljavcem).
V prijavi lahko navede:
– da je pripravljen plačevati višje plačilo
za koncesijo od najnižje predpisane z navedbo odstotka prodajne vrednosti ocenjene
letne količine vzgojenih školjk, ki ga je pripravljen plačevati,
– potrdilo o tem, koliko časa že opravlja
dejavnost gojenja školjk (izpisek iz delovne
knjižice in opis dejavnosti s katero se podjetje ukvarja, potrdilo o pošiljanju školjk v
veterinarski pregled),
– potrdilo o opravljenem izpitu za izvajanje gospodarskega ribolova po predpisih
o morskem ribištvu, druga dokazila o izobrazbi, poznavanju morja, usposobljenosti
za delo pod vodo in podobno,
– dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v opremo, pridobitev tehnične in
upravne dokumentacije za koncesijo, ki je
predmet te uredbe (računi za nakup opreme in materiala za gojenje školjk, plovila in
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PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS

za podelitev koncesije za gojitev školjk na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega obmoþja Seþovlje
I.

OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU
Pravna oseba:
firma
skrajšana firma
sedež
matiþna številka
davþna številka
zastopnik (direktor)
Fiziþna oseba
ime in priimek
EMŠO
davþna številka
stalno prebivališþe
status (ustrezno obkrožiti, þe ima fiziþna oseba takšen status)
1. samostojni podjetnik posameznik
2. drugo

II.

PARCELA GOJITVENEGA OBMOýJA SEýOVLJE

Številka parcele za katero je zainteresiran (þe navede veþ parcelnih številk za katere je zainteresiran, mora prijavitelj parcele rangirati po
zainteresiranosti, pri þemer s številko 1 oznaþi parcelo za katero je najbolj zainteresiran):
IV. parcela
VII. parcela
XII. parcela
III.

V. parcela
VIII. parcela
XIII. parcela

VI. parcela
X. parcela
XIV. parcela

PLAýILO ZA KONCESIJO

Ponujena višina plaþila za koncesijo je ………% prodajne vrednosti ocenjene letne koliþine vzgojenih školjk.
IV.

OBVEZNE SESTAVINE PRIJAVE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

fotokopija potrdila o državljanstvu;
redni izpisek iz sodnega registra, ki ga izda pristojno Okrožno sodišþe in ne sme biti starejši od 1 meseca do dneva vložitve prijave (za pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov, ki ga izda Davþna uprava RS
in ne sme biti starejši od 1 meseca od dneva vložitve prijave (za samostojne podjetnike);
potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 1 meseca od dneva vložitve
prijave;
potrdilo krajevno pristojnega sodišþa, da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki ne sme biti starejše od 1 meseca od dneva
vložitve prijave;
potrdilo pristojnega sodišþa, da ni proti prijavitelju uveden postopek prisilne poravnave, steþaja ali likvidacijski postopek,
ki ne sme biti starejše od enega meseca do dneva vložitve prijave;
izjava prijavitelja o tem, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa proti njemu ni bila izdana izvršljiva upravna
odloþba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije;
dokazilo o tem, da poseduje kontejner in sklenjeno pogodbo ali predpogodbo o odvozu odpadkov, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gojenja školjk (lahko je tudi potrjena naroþilnica oziroma potrdilo javnega gospodarskega podjetja,
da ima naroþen kontejner);
veljavna listina o vpisu þolna v register þolnov, ki jo izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo;
dovoljenje za plovbo þolna, ki ga izdaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo;
dokazilo o pravici uporabe þolna (npr. najemna pogodba);
dokazilo o pravici do priveza (pogodba z upravljavcem).

Kraj
Datum
zastopnik pravne osebe
podpis
fiziþna oseba (ime in priimek)
podpis

Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
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Št.

Št. 4302-17/2006
Ob-9966/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02 in 115/06), na podlagi 6. in 9. člena
Pravilnika o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje znanstvenih sestankov (Ur.
l. RS, št 12/05 in 24/06), Usmeritev Mini
strstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev
za sofinanciranje znanstvenih sestankov za
leto 2006 z dne 10. 3. 2006 in Metodologije
ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2006, z dne 10. 3.
2006, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
Ljubljana, objavlja

sestanki@arrs.si do vključno 9. 5. 2006 do
12. ure.
Pisni prijavi mora biti priložena izjava, da
je elektronsko oddana prijava popolnoma
enaka kot pisna.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v
pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer
je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
b) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z razpisom in obrazci zahtevane podatke
in dokazila in katere prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
c) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a) komisija za odpiranje
prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo zavrnjene kot neustrezne.
8. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sejni sobi,
11. 5. 2006.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od
dneva objave razpisa vsak delavnik med
8.30 in 15. uro do vključno 8. 5. 2006 in
med 8.30 in 10. uro do 9. 5. 2006 v vloži
šču Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, Ljubljana ali na spletni strani agencije.
(http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi)
11. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovneije pri
gospe Živi Žlajpah osebno ali po telefonu
01/400-59-16 vsak delavnik od 9. do 13.
ure, e-mail: Ziva.zlajpah@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenih
sestankov v letu 2006
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih sestankov organiziranih v
Republiki Sloveniji, ki so namenjeni:
– izmenjavi in preverjanju spoznanj in
znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega
dela znanstvenikov,
– prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.
Mednarodni znanstveni sestanek je sestanek, ki poteka v enem izmed svetovnih
jezikov, ima mednarodni programski odbor
in na katerem je od aktivnih udeležencev z
referati in vabljenimi predavanji vsaj polovica udeležencev iz tujine.
Za enodnevni sestanek mora biti predvidenih najmanj 10 referentov ter najmanj 20
referentov za dva ali več dnevni sestanek.
Za kvalitetno organizacijo znanstvenega
sestanka je ustanovljen in zadolžen programski odbor. Najmanj polovica članov programskega odbora mora izpolnjevati pogoje
za vodjo raziskovalnega projekta.
Agencija sofinancira pripravljalna dela za
organizacijo sestanka, krije stroške tiskanja
vabil in povzetke oziroma razširjene povzetke referatov v knjižni oziroma elektronski
obliki, najemnine dvorane in bivanja vabljenih predavateljev iz tujine.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji in društva s
statusom delovanja v javnem interesu na
področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako
se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po
svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(Obrazec: ARRS-ZS-01-06) in samostojne
priloge:
– programski okvir z utemeljitvijo potrebe
po organiziranju sestanka;
– seznam članov programskega in organizacijskega odbora; (z nazivi in institucijo);
– seznam vabljenih predavateljev; (z nazivi in institucijo in okvirno temo njihovega
znanstvenega prispevka);
– seznam že organiziranih znanstvenih
sestankov;

– finančni predračun (Obrazec: ARRSZS-02-06);
– izjavo prijavitelja, da se lahko podatki,
navedeni v prijavi, uporabljajo za evidence
agencije (Priloga: ARRS-ZS-PR-01/2006);
– izjavo, da so izpolnjene vse pogodbene obveznosti v predhodnem letu (le v
primeru, da je bilo prijavitelju odobreno sofinanciranje v predhodnem letu) (Priloga:
ARRS-ZS-PR-02/2006).
Prijavni obrazec in samostojne priloge je
treba poslati:
– v enem izvodu v elektronski obliki na
naslov: razpis-sestanki@arrs.si in
– v enem izvodu v tiskani obliki na naslov
agencije.
4. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– aktualnost tematike;
– pričakovana odzivnost sestanka v
znanstveni in strokovni javnosti;
– reference predavateljev;
– organizacijske reference prijavitelja
(organizatorja) sestanka;
– pridobitev dodatnega sofinanciranja;
– mednarodni značaj sestanka (mednarodna udeležba);
– zagotavljanje racionalne porabe sredstev;
– združevanje več znanstvenih disciplin.
Metodologija ocenjevanja prijav za
sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu
2006 z vrednotenjem meril (v nadaljevanju:
metodologija) in usmeritve Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
za dodelitev proračunskih sredstev za
sofinanciranje znanstvenih sestankov
za leto 2006 so sestavni del razpisne
dokumentacije.
Prijave bodo ocenjene po postopku in na
način kot ga določa Pravilnik o postopku in
merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov in metodologija.
5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 95,000.000 SIT (396.427,97 EUR).
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Sestanek mora biti izpeljan v letu 2006.
V primeru velikih sestankov, ki bodo potekali
v letu 2007, se sofinancira samo pripravljalna dela izvedena v letu 2006 (veliki znanstveni sestanek je sestanek, na katerem je
prisotnih nad 350 udeležencev).
7. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave o dodelitvi subvencij, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenih sestankov v letu 2006« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tiivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s
prijavo mora prispeti na naslov agencije
ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do
vključno 9. 5. 2006 do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2006«, je lahko le ena
prijava.
Prijave morajo biti posredovane tudi v
elektronski obliki.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji
posredovati na elektronski naslov: razpis-
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Št. 8451-124/2006
Ob-9506/06
Razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in
reševalne opreme za obdobje od 1. 7.
2005 do 30. 6. 2006
1. Ime, oziroma naziv in sedež izvajalca
razpisa: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS
za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana.
2. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene gasilske zaščitne in reševalne
opreme za prostovoljna gasilska društva, ki
bo nabavljena v obdobju od 1. 7. 2005 do
30. 6. 2006.
Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih
enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot v
skladu s 102. členom Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS,
št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01, 41/04 in
28/06) in 8. člena Zakona o gasilstvu (Ur. l.
RS, št. 71/93, 28/00, 91/05 in 113/05).
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme:
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– gasilskih zaščitnih oblek (GZO),
– gasilskih zaščitnih čelad (GZČ),
– gasilskih zaščitnih škornjev (GZŠ),
– gasilskih zaščitnih rokavic (GZR),
– izolirnih dihalnih aparatov (IDA),
– izpihovalnikov (IZP) (za gašenje gozdnih požarov),
– nahrbtnih brent (NB),
– gasilskih pasov (GP),
– gasilskih vozil, nadgradenj in podvozij
(GV),
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi
rabljena podvozja starosti največ 5 let,
– pri nadgradnji starost podvozja ne sme
presegati polovice življenjske dobe gasilskih
vozil.
Vlagatelj se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske
zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet
razpisa.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
na javni razpis
Na razpisu lahko sodelujejo prostovoljna
gasilska društva neposredno ali pristojne
gasilske zveze v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena.
V primeru prijave s strani pristojne gasilske zveze mora(jo) biti obvezno priložen(i)
dokument(i) o predaji opreme gasilskemu
društvu za katerega je bila nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni dokumentaciji.
Prostovoljna gasilska društva morajo biti
kategorizirana v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l.
RS, št. 22/99, 99/99, 102/00, 33/02, 106/02
in 21/05)).
Kategorizacija mora biti podpisana s
strani župana občine in posredovana na
Gasilsko zvezo Slovenije.
Z razpisom se bo sofinancirala samo zaščitna in reševalna oprema, ki je predmet
razpisa in je količinsko ter po tipu glede
na kategorijo gasilskega društva v skladu z
minimalnimi pogoji, navedenimi v merilih za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot
(poglavje I, točka 1) ter tipizacijo Gasilske
zveze Slovenije.
Za gasilska vozila oziroma nadgradnje
morajo prostovoljna gasilska društva obvezno priložiti tudi zapisnik o prevzemu gasilskega vozila, ki potrjuje skladnost vozila s
tipizacijo gasilskih vozil in tehnično dokumentacijo.
Vozila se bodo sofinancirala tudi v primerih, ko se nabavi:

VRSTA OPREME
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– večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji prostovoljnemu gasilskemu društvu
pripada, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih
že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je priloga razpisne dokumentacije. V tem primeru se vozilo
sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki
društvu pripada po kategorizaciji;
– manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji prostovoljnemu gasilskemu društvu
pripada, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih
društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. V tem primeru se vozilo
sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki
je nabavljeno.
Izjemoma se bodo sofinancirala vozila še
v sledečih primerih:
1. če PGD I. kategorije namesto vozila
GV 1 kupi vozilo GVV 1,
2. če PGD I. kategorije namesto vozila
GVV 1 kupi vozilo GVC 16/25,
3. če PGD III. kategorije namesto vozila
GVC 16/15 kupi vozilo GVC 16/25.
V 1. in 2. primeru se bodo vozila sofinancirala v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu po kategorizaciji pripada. V navedenih
izjemah mora to opredeljevati ocena ogroženosti in operativni načrt. Tovrstna vloga
mora biti opremljena z mnenjem regijskega
poveljnika.
Kolikor je nabavljeno vozilo, ki prostovoljnemu gasilskemu društvu skladno s kategorijo ne povečuje osnovne operativne
sposobnosti, hkrati pa društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje operativne sposobnosti, prostovoljno gasilsko društvo ni
upravičeno za sodelovanje v razpisu.
Prostovoljno gasilsko društvo, ki že
razpolaga z opremo, navedeno v merilih
za organiziranje in opremljanje gasilskih
enot glede na njegovo kategorijo ali v informacijskem gasilskem sistemu »Vulkan«
nima ažuriranega stanja podatkov o opremljenosti, ni upravičeno za sodelovanje v
razpisu.
Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že navedenih pogojev upoštevala
še predpisana minimalna starost opreme in
vozil, ki se zamenjuje in prednostni vrstni
red nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji.
Prostovoljno gasilsko društvo, ki bo sodelovalo na razpisu (neposredno ali preko
pristojne gasilske zveze) mora skladno z
določili Uredbe o organiziranju, opremljanju
in usposabljanju sil za zaščito, reševanje
in pomoč, imeti s strani pristojne gasilske
zveze usklajen in potrjen program naba-

ve gasilske zaščitne in reševalne opreme
do leta 2009, dostavljen na Gasilsko zvezo
Slovenije.
Ob prijavi mora vlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
– popoln in pravilno izpolnjen obrazec
prijave na razpis za sofinanciranje z ustrezno dokumentacijo, vse skupaj zloženo v
pravilnem vrstnem redu in ustrezno speto,
– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s podatki o opremljenosti PGD (povzetimi iz »Vulkana«), ki je priloga razpisni
dokumentaciji,
– fotokopijo računa(ov) za nabavljeno
opremo,
– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja
obstoječega vozila, če tega nadomešča z
nabavljenim,
– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo dokumenta iz katerega je
razviden podatek o številki šasije in letu
proizvodnje šasije,
– v primeru nakupa opreme s pomočjo
leasinga je potrebno priložiti izjavo o prevzemu obveznosti v primeru neporavnavanja tekočih obveznosti do leasingodajalca.
Izjava mora biti podpisana s strani župana
občine in overovljena.
4. Merila za dodelitev sredstev:
Določitev deleža razpoložljivih sredstev
za posamezno vrsto opreme:
Celotna razpoložljiva finančna sredstva
se najprej razdelijo na ustrezne deleže, in
sicer na:
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih oblek,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih čelad,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih škornjev,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih rokavic,
– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih aparatov,
– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov in
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil.
Podlaga za določanje deležev bodo enotne izhodiščne vrednosti za sofinanciranje
za posamezne vrste opreme, ki bodo tudi
osnova za določitev višine sofinanciranja.
Upoštevane bodo sledeče izhodiščne
vrednosti:

VREDNOST ZA POSAMEZEN KOS (v SIT)

Gasilska zaščitna obleka

130.000

Gasilska zaščitna čelada

37.000

Gasilski zaščitni škornji

22.000

Gasilske zaščitne rokavice

10.000

Izolirni dihalni aparat

300.000

Izpihovalnik

140.000

Nahrbtna brenta

50.000

Gasilski pas

11.000
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SAMO ZA
NADGRADNJO

5,000.000

4,500.000

500.000

GV1

13,000.000

7,000.000

6,000.000

GVV1

15,200.000

7,200.000

8,000.000

GV2

19,000.000

10,000.000

9,000.000

GVV2

27,500.000

10,000.000

17,500.000

GVC 16/15

33,000.000

16,000.000

17,000.000

GVC 16/25

33,000.000

16,000.000

17,000.000

GVC 16/24

30,000.000

15,000.000

15,000.000

GVC 24/50

37,500.000

17,500.000

20,000.000

7,900.000

7,000.000

900.000

GVGP1

16,500.000

11,000.000

5,500.000

GVGP2

33,500.000

16,000.000

17,500.000

TV1

38,000.000

18,000.000

20,000.000

TV2

44,000.000

18,000.000

26,000.000

TV2D

50,000.000

18,000.000

32,000.000

AL

90,000.000

-

-

HTV

20,000.000

10,000.000

10,000.000

GVM1

Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane
znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje tabele, in sicer:
Starost vozila v letih
1
2
3
4
5

% od izhodiščne
vrednosti za vozilo
ali podvozje
80
70
60
50
50

Princip izračuna deležev:
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med seštevkom izhodiščne vrednosti za
posamezno vrsto na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih vrednosti vse
na razpis prijavljene opreme, in sicer:

GZO
SUM(GZO+GZČ+GZŠ+GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
GZČ
SUM(GZO+GZČ+GZŠ+GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
GZŠ
SUM(GZO+GZČ+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
GZR
SUM(GZO+GZČ+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
IDA
SUM(GZO+GZČ+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
IZP
SUM(GZO+GZČ+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)

x 100 =% sredstev GZO

x 100 =% sredstev GZČ

x 100 =% sredstev GZŠ

x 100 =% sredstev GZR

x 100 =% sredstev IDA

x 100 =% sredstev IZP
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NB

SUM(GZO+GZČ+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
MB
SUM(GZO+GZČ+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
GV
SUM(GZO+GZČ+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)

Pri čemer je:
GZO po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih
gasilskih zaščitnih oblek,
GZČ po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih
gasilskih zaščitnih čelad,
GZŠ po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih
gasilskih zaščitnih škornjev,
GZR po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih
gasilskih zaščitnih rokavic,
IDA po izhodiščni vrednosti ovrednotena
vrednost vseh na razpis prijavljenih IDA,
IZP po izhodiščni vrednosti ovrednotena
vrednost vseh na razpis prijavljenih izpihovalnikov,
NB po izhodiščni vrednosti ovrednotena
vrednost vseh na razpis prijavljenih nahrbtnih brent,
GP po izhodiščni vrednosti ovrednotena
vrednost vseh na razpis prijavljenih gasilskih pasov,
GV po izhodiščni vrednosti ovrednotena
vrednost vseh na razpis prijavljenih gasilskih
vozil, podvozij in nadgradenj,
SUM(GZO+GZČ+GZŠ+GZR+IDA+IZP
+NB+GP+GV) izhodiščna vrednost vse na
razpis prijavljene gasilske opreme.
Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti
ustreza pogojem razpisa.
Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posamezne gasilske zaščitne obleke
Na podlagi števila zaščitnih gasilskih
oblek v razpisu in določene izhodiščne vrednosti gasilske zaščitne obleke se določi
višina sofinanciranja za posamezno zaščitno obleko. Pri tem se upošteva pripadajoč
delež razpoložljivih sredstev za gasilske zaščitne obleke.

Sredstva namenjena za sof. GZO
št. GZO × doloþ. vred 1GZO

× 100 = % sof za 1 GZO

Sredstva namenjena za sof. GZý
št. GZý × doloþ. vred 1GZý

× 100 = % sof za 1 GZý

x 100 =% sredstev GP

x 100 =% sredstev GV

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posameznih gasilskih zaščitnih škornjev
Na podlagi števila gasilskih zaščitnih
škornjev v razpisu in določene izhodiščne
vrednosti gasilskih zaščitnih škornjev se določi višina sofinanciranja za posamezne gasilske zaščitne škornje. Pri tem se upošteva
pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za
gasilske zaščitne škornje.

Sredstva namenjena za sof. GZŠ
št. GZŠ × doloþ. vred 1GZŠ

× 100 = % sof za 1 GZŠ

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posameznih gasilskih zaščitnih rokavic
Na podlagi števila gasilskih zaščitnih rokavic v razpisu in določene izhodiščne vrednosti gasilskih zaščitnih rokavic se določi
višina sofinanciranja za posamezne gasilske zaščitne rokavice. Pri tem se upošteva
pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za
gasilske zaščitne rokavice.

Sredstva namenjena za sof. GZR
št. GZR × doloþ. vred 1GZR

× 100 = % sof za 1 GZR

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posameznega izolirnega dihalnega aparata:
Na podlagi števila izolirnih dihalnih aparatov v razpisu in določene izhodiščne vrednosti izolirnega dihalnega aparata se določi
višina sofinanciranja posameznega izolirnega dihalnega aparata. Pri tem se upošteva
pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za
izolirne dihalne aparate.

Sredstva namenjena za sof. IDA
št. IDA × doloþ. vred. 1 IDA

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posamezne gasilske zaščitne čelade
Na podlagi števila zaščitnih gasilskih čelad v razpisu in določene izhodiščne vrednosti gasilske zaščitne čelade se določi višina
sofinanciranja za posamezno zaščitno čelado. Pri tem se upošteva pripadajoč delež
razpoložljivih sredstev za gasilske zaščitne
čelade.

x 100 =% sredstev NB

× 100 = % sof za 1 IDA

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posameznega izpihovalnika:
Na podlagi števila izpihovalnikov v razpisu in določene izhodiščne vrednosti izpihovalnika se določi višina sofinanciranja posameznega izpihovalnika. Pri tem se upošteva
pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za
izpihovalnike.

Sredstva namenjena za sof. IZP
št. IZP × doloþ. vred. 1 IZP

× 100 = % sof za 1 IZP

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posamezne nahrbtne brente:
Na podlagi števila nahrbtnih brent v razpisu in določene izhodiščne vrednosti nahrbtne brente se določi višina sofinanciranja posamezne nahrbtne brente. Pri tem
se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih
sredstev za nahrbtne brente.

Sredstva namenjena za sof. NB
št. NB × doloþ. vred. 1 NB

× 100 = % sof za 1 NB

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posameznega gasilskega
pasu:
Na podlagi števila gasilskih pasov v razpisu in določene izhodiščne vrednosti gasilskega pasu se določi višina sofinanciranja posameznega gasilskega pasu. Pri tem
se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih
sredstev za gasilske pasove.

Sredstva namenjena za sof. GP
št. GP × doloþ. vred. 1 GP

× 100 = % sof za 1 GP

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posameznega gasilskega vozila, podvozja ali nadgradnje):
Na podlagi števila gasilskih vozil v razpisu in določene izhodiščne vrednosti posameznega tipa gasilskega vozila, podvozja
ali nadgradnje se določi višina sofinanciranja posameznega gasilskega vozila, podvozja ali nadgradnje. Pri tem se upošteva
pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za
gasilska vozila.

Sredstva namenjena za sof. GV
št. GV × doloþ. vred. GV

× 100 = % sof za 1 GV

5. Način ocenjevanje ustreznosti prijave
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma
upravičenosti sodelovanja v razpisu se bodo
upoštevali podatki, posredovani z vlogo, podatki dostavljeni Gasilski zvezi Slovenije do
11. 7. 2006 (kategorizacija, tehnična dokumentacija, podatki o opremljenosti, program
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme do leta 2009, potrjen s strani GZ), podatki iz gasilskega informacijskega sistema
»Vulkan« ter ostali podatki, s katerimi razpolaga Gasilska zveza Slovenije.
Komisija za izvedbo razpisa si pridržuje pravico preverjanja pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v društvu, ki
kandidira.
Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisije z lažnimi podatki in nenamen-
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sko izdelavo oziroma uporabo sofinancirane opreme, bo sankcionirano na način, da
vlagatelj pri katerem bo to ugotovljeno ne
bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem
razpisu za dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani komisije.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet razpisa: višina sredstev razpisa
znaša 340,000.000 SIT.
7. Določitev obdobja v katerem morajo
biti sredstva nabavljena in način financiranja opreme
Sofinancirala se bo oprema, nabavljena
v obdobju od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006. Kot
dokazilo za ustrezanje temu pogoju bo upoštevan datum nastanka »DUR« v izstavljenih računih, ki jih mora vlagatelj predložiti ob
prijavi na razpis do 11. julija 2006.
Z vlagateljem se sklene pogodba o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.
8. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Vlagatelj mora prijavo na razpis za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto na Ministrstvo za obrambo, Upravo
Republike Slovenije, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana, najpozneje do 11. 7. 2006.
Upošteva se, da je vloga pravočasno oddana, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku A4 formata, na katerem mora
biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj
– Vloga za sofinanciranje gasilske zaščitne
in reševalne opreme«.
Na hrbtni strani mora imeti vloga popoln
naslov vlagatelja.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena Ministrstvu za obrambo, Upravi RS za zaščito in
reševanje (izvajalcu razpisa). Neveljavne
vloge bodo vrnjene vlagateljem.
V primeru veljavne, vendar nepopolne
vloge bodo imeli kandidati možnost dopolnitve vloge v roku 8 dni od prejema obvestila
o nepopolnosti.
V primeru ugotovitve komisije za izvedbo
razpisa o neizpolnjevanju razpisnih pogojev
v celoti ali za katero od vrste prijavljene
opreme je možen 1. stopenjski ugovor v
roku, navedenem v obvestilu. Odgovor komisije je dokončen.
Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
opravila komisija, imenovana s strani izvajalca in Gasilske zveze Slovenije. Komisija
bo z odpiranjem vlog pričela 12. 7. 2006.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vsi, ki bodo sodelovali na razpisu bodo o
izidu razpisa pisno obveščeni.
Kraj, kjer zainteresirani vlagatelji lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo vlagatelji lahko dobijo v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška
221, Ljubljana, ali na spletnih straneh Gasilske zveze Slovenije www.gasilec.net.
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje

Ob-9724/06
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in razpoložljivih
sredstev namenjenih pospeševanju razvoja
malega gospodarstva v posameznih občinah v Pomurju, objavlja RRA Mura d.o.o.,
Murska Sobota, Garancijska shema za

Pomurje, v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen Krekovo banko d.d. Maribor, PE
Murska Sobota; SKB Banko d.d. Ljubljana,
PE Murska Sobota; Banko Koper d.d., PE
Murska Sobota; Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT; Abanka Vipa d.d. Ekspozitura Murska Sobota; Hypo Alpe-Adria
bank d.d.
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja
podjetništva v Pomurju za leto 2006
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva v
Pomurju v višini 250,000.000 SIT, za kreditiranje investicijskih projektov.
Za kredite bo lahko RRA Mura »Garancijska shema za Pomurje« dodeljevala garancije v višini 50-80%, vendar garancija ne
more presegati 26,000.000 SIT.
2. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Kredit in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanja projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup opreme-osnovnih sredstev.
3. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. Gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki, ki spadajo glede na velikost podjetja med mala in srednje velika podjetja (do
100 zaposlenih, čisti prihodki do 6,8 mrd
SIT, vrednost aktive do 3,4 mrd SIT).
2. Fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije.
3. Sedež upravičenca – prijavitelja oziroma lokacija poslovne enote mora biti na
območju Pomurja.
4. Upravičenec – prijavitelj ne sme biti v
stečajnem postopku ali v postopku prisilne
poravnave.
5. Upravičenec – prijavitelj mora imeti
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev.
6. Investicija se mora izvajati na območju
Pomurja.
3.1. Prednostni kriteriji za dodeljevanje
sredstev
Prednost pri dodeljevanju kreditov bodo
imeli prosilci, katerih projekti poleg pogojev,
ki jih zahteva izbrana poslovna banka upravičenca oziroma prijavitelja, izpolnjujejo še
večino od naslednjih kriterijev:
– izvedba projekta pomembno vpliva na
razvoj območja,
– dejavnosti, ki zagotavljajo uvajanje sodobnih tehnoloških in ekološko neoporečnih
procesov,
– dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in
ki nadomeščajo uvoz,
– razširitev poslovanja zasebnikov, ki
opravljajo propulzivne storitvene dejavnosti,
– zagotavlja trajna in kvalitetna delovna
mesta,
– zaposluje nezaposlene z območja na
katerem se izvaja investicija,
– dobra boniteta,
– ob enakem izpolnjevanju kriterijev razpisa bodo imeli prednost tisti prosilci, katerim krediti še niso bili dodeljeni.
3.2. Krediti:
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– prosilec lahko vloži vlogo za investicijski kredit v višini od najmanj 1,000.000 SIT
do največ 32,500.000 SIT;
– nominalna letna obrestna mera za
kredite po tem razpisu je različna, glede
na poslovno banko: NLB d.d. – 6-mesečni
Euribor +1,0%; Raiffeisen Krekova banka
d.d. – 3-mesečni Euribor +1,0%; SKB d.d. –
6-mesečni Euribor +0,75%; NKB Maribor d.d.
– 6-mesečni Euribor +0,7%; Banka Koper
d.d. – 1-mesečni Euribor +0,85%; Abanka
Vipa d.d. – 6-mesečni Euribor +1,0%; Hypo
Banka d.d. – 3-mesečni Libor +1,95%;
– doba vračanja kredita je do največ 10
let;
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke, kreditodajalke.
3.3. Do sredstev po tem razpisu niso
upravičena:
– podjetja s področja kmetijstva, ribištva
in jeklarstva,
– podjetja v težavah,
– podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in
sintetičnih vlaken.
4. Garancije RRA Mure »Garancijska
shema za Pomurje«:
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure »Garancijska shema za Pomurje«
hkrati z vlogo za kredit,
– garancija RRA Mure »Garancijska shema za Pomurje« ne more presegati zneska
26,000.000 SIT, oziroma 50-80% poroštva
odobrenega kredita,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mure »GS za Pomurje« s poroki na
podlagi notarskega sporazuma ali menico
(odvisno od bonitete kreditojemalca).
5. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca »Vloga«, ki ga
prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– za območje Mestne občine Murska
Sobota; MO Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, Štefan Cigan, tel.
02/525-16-60; RRA Mura, Lendavska 5/a,
Murska Sobota, Roman Wolf, Vesna Vitez
Gomboši, tel. 02/536-14-67;
– za območje Občine Ljutomer: Občina
Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, Novak
Branko, tel. 02/584-90-44;
– za območje občin Beltinci, Moravske
Toplice, Puconci, Gornji Petrovci, Hodoš,
Šalovci, Kuzma, Cankova, Grad, Rogašovci, Tišina; Razvojna agencija Sinergija,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice, Stanislav
Sraka, tel. 02/538-13-50;
– za območje občine Gornja Radgona,
Darja Remsko, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, tel. 02/564-38-88;
– za območje Občine Radenci, Janez
Ivanuša, Radgonska cesta 9, Radenci, tel.
02/566-96-10.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v 2 oziroma 3 izvodih
na sedežu imenovanih kontaktnih oseb.
6. Rok za prijavo in oddajo vlog
Rok za vložitev vlog po tem razpisu je
odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 11. 2006.
Prvi rok za oddajo vlog je 20. 4. 2006.
Vloge oddane do 20. v mesecu se bodo
obravnavale v roku do 5. v naslednjem mesecu.
7. Obdelava vlog
Postopek za dodeljevanje sredstev se
izvede po postopkih kreditodajalca.
Predhodno vloge lahko pregledajo Odbori za gospodarstvo, malo gospodarstvo
in turizem.
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Pregledane vloge skupaj z mnenjem pošljejo v odločanje pristojnemu kreditnemu
odboru.
Nepopolnih vlog kreditni odbor ne bo
obravnaval.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 10
dneh od obravnave vloge na kreditnem odboru.
Sklep kreditnega odbora o odobritvi ali
zavrnitvi kredita je dokončen.
8. Ostale informacije: vse ostale informacije dobijo prosilci na mestih, ki so navedena
pod 5. točko.
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o. Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Ob-9725/06
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje objavlja RRA Mura
d.o.o., Murska Sobota, Garancijska shema
za Pomurje, v sodelovanju z Mrežnim pomurskim podjetniškim inkubatorjem, podjetjem za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o. ter poslovnimi bankami s področja
Pomurja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene kreditiranju »inkubirancev«
v mrežnem pomurskem podjetniškem
inkubatorju, podjetju za pospeševanje
podjetništva v Pomurju d.o.o.
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih
kreditov v skupni višini 100,000.000 SIT,
za katere bo RRA Mura d.o.o., Garancijska
shema za Pomurje dodeljevala garancije v
višini do 80% kreditnega zneska, vendar
garancija ne more presegati zneska 45.500
EUR.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Krediti:
– maksimalni znesek kredita, za katerega lahko zaprosijo proizvodna podjetja znaša 15,000.000 SIT, v tehnološko zahtevnejših projektih do 20,000.000 SIT;
– maksimalni znesek kredita, za katerega lahko zaprosijo storitvena podjetja znaša
5,000.000 SIT;
– obrestna mera za kredite znaša 6-mesečni Euribor +0,7% pri NKBM d.d. Področje
Vzhodna Slovenija;
– obrestna mera za kredite znaša 6-mesečni Euribor +0,75% pri SKB d.d. PE Maribor in Murska Sobota;
– obrestna mera za kredite znaša 1-mesečni Euribor +0,85% pri Banki Koper d.d.
PE Murska Sobota;
– obrestna mera za kredite znaša 6-mesečni Euribor +1,0% pri NLB d.d. Podružnica Pomurje;
– obrestna mera za kredite znaša 3-mesečni Euribor +1,0% pri Raiffeisen Krekova
banka PE Murska Sobota;
– obrestna mera za kredite znaša 6-mesečni Euribor +1,0% pri A banki d.d. Ekspozitura Murska Sobota;
– obrestna mera za kredite znaša 3-mesečni Libor +1, 95% pri Hypo Alpe-Adria
banka d.d. PE Murska Sobota;
– doba vračanja kredita je do največ 5
let, moratorij na odplačilo glavnice do 6 mesecev.
2.2. Garancije:
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje
hkrati z vlogo za kredit;
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– garancija RRA Mure d.o.o. Garancijske
sheme za Pomurje se lahko odobri do višine
80% kreditiranega zneska, vendar ne more
presegati zneska 45.500 EUR;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA
Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje
s poroki na podlagi notarskega sporazuma.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov;
– stroški nakupa opreme-osnovnih sredstev;
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– so vključena v Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje
podjetništva v Pomurju d.o.o.;
– med viri financiranja imajo zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev;
– za zavarovanja kredita z garancijo RRA
Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje,
morajo imeti/pridobiti status člana Garancijske sheme za Pomurje.
5. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca »Krediti / Garancije – vloga – »inkubator«, ki ga prosilci
dobijo na naslednjih mestih:
– Mrežni pomurski podjetniški inkubator,
podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota, tel.
02/530-82-00.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo v dveh izvodih na Mrežni pomurski
podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese
9/a, Murska Sobota.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
do porabe sredstev oziroma najpozneje do
31. 12. 2006.
7. Obravnava vlog
Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni predvidoma v 15 dneh od obravnave na komisiji in sklepa kreditnega odbora poslovne
banke.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.
8. Ostale informacije
Vse ostale informacije dobijo prosilci
na: Mrežni pomurski podjetniški inkubator,
podjetje za pospeševanje podjetništva v
Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota,
tel. 02/530-82-00, kontaktna oseba: Marko
Močnik.
RRA MURA d.o.o.,
Garancijska shema za Pomurje
Mrežni pomurski podjetniški
inkubator d.o.o.
Ob-9726/06
RRA Mura d.o.o., Lendavska 5/a, Murska Sobota, Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana, Glinška ulica 12, Lokalne razvojne
iniciative na območju Pomurja v sodelovanju

s poslovnimi bankami s področja Pomurja
razpisujejo
kreditiranje samozaposlovanja
podjetnikov začetnikov in odpiranja
novih delovnih mest v malem
gospodarstvu v letu 2006
Razpisni pogoji:
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
je kreditiranje odpiranja 30 novih delovnih
mest na območju Pomurja.
2. Splošni pogoji: na razpis se lahko
prijavijo brezposelne osebe prijavljene na
Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ), OS
Murska Sobota v skladu s programom pospeševanja samozaposlovanja oziroma gospodarske družbe in samostojni podjetniki
z do 50 zaposlenimi osebami, ki bodo zaposlili za nedoločen čas s polnim delovnim
časom brezposelne osebe, prijavljene na
ZRSZ, OS Murska Sobota.
3. Pogoji za dodeljevanje kreditov
Interesenti, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz točke 2 tega razpisa, lahko zaprosijo
ob izvedbi samozaposlitve in/ali zaposlitve
brezposelne osebe prijavljene na ZRSZ, OS
Murska Sobota kredit v višini 1,000.000 SIT
(za eno delovno mesto) po obrestni meri, ki
je navedena za vsako posamezno poslovno
banko, z dobo vračanja 3,5 leta z možnim
6-mesečnim moratorijem.
Obrestne mere za posamezne banke:
NLB d.d. = 6-mesečni Euribor +0,5%; Nova
KBM d.d. = mesečni Euribor +1,3%; Banka
Koper d.d. = 1-mesečni Euribor +0,85%;
Raiffeisen Krekova banka d.d. = 3-mesečni
Euribor +1,0%; SKB banka d.d. = 6-mesečni Euribor +0,75%; A banka Vipa d.d.
= 6-mesečni Euribor +1,0% in Hypo AlpeAdria Bank d.d. = 3-mesečni Libor +1,95%.
4. Možne oblike zavarovanja kreditov:
kredit se zavaruje v skladu s pogoji banke
kreditodajalke. Člani Garancijske sheme za
Pomurje pri RRA Mura d.o.o., lahko pridobijo poroštvo v višini 50-80% odobrenega
zneska po veljavnih pogojih Garancijske
sheme.
5. Drugi pogoji
Razpis velja do porabe kvote za 30 novo
odprtih delovnih mest oziroma najkasneje
do 30. 11. 2006.
Prosilci bodo prejeli pisne odgovore najpozneje v 15 dneh od obravnave vloge na
kreditnem odboru.
Vse dodatne informacije o tem razpisu
in potrebno dokumentacijo dobijo interesenti pri:
– za območje Mestne občine Murska
Sobota: MO Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, Štefan Cigan, tel.
02/525-16-60; RRA Mura, Lendavska 5/a,
Murska Sobota, Roman Wolf, Vesna Vitez
Gomboši, tel. 02/536-14-67;
– za območje občine Ljutomer, Veržej,
Križevci pri Ljutomeru in Razkrižje: Prleška razvojna agencija Ljutomer, Stari trg 3,
Ljutomer, Peter Beznec, tel. 02/584-81-20;
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer,
Novak Branko, tel. 02/584-90-44;
– za območje občin Beltinci, Moravske
Toplice, Puconci, Gornji Petrovci, Hodoš,
Šalovci, Kuzma, Cankova, Grad, Rogašovci, Tišina; Razvojna agencija Sinergija,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice, Stanislav
Sraka, tel. 02/538-13-50;
– za območje občine Gornja Radgona,
Darja Remsko, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, tel. 02/564-38-88;
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– za območje Občine Radenci, Janez
Ivanuša, Radgonska cesta 9, Radenci, tel.
02/566-96-10.
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o., Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje

2. Usposobljenost predlagatelja in sprejemljivost predloga:
– ustrezna predstavitev predlagatelja;
– referenčna mnenja strokovnih komisij
ali organov o predlagatelju;
– strokovna verifikacija prijavljenega
programa oziroma projekta na nacionalni
ravni;
– ustrezna javna odmevnost pri ciljnih
javnostih.
3. Finančna zahtevnost in sprejemljivost
programa oziroma projekta:
– prednost bodo imeli programi oziroma
projekti, katerih vrednost zaprošenih sredstev ne presega 2,5 milijona tolarjev.
4. Izvedljivost projekta:
– prednost bodo imeli programi oziroma
projekti, ki bodo vsebovali natančen opis rezultatov oziroma izdelkov programa oziroma
projekta s podrobnim terminskim planom izvajanja nalog programa oziroma projekta.
VI. Projekti in programi, ki jih bo Zavod
sofinanciral na podlagi tega razpisa, lahko
prejmejo sredstva v višini največ 40% celotne vrednosti projekta.
VII. Vlogo je potrebno poslati v zaprti
ovojnici, ki mora biti jasno označena z napisom “Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za
sofinanciranje in donatorstvo programov ter
projektov v letu 2006”. Posamezen predlagatelj lahko na razpis prijavi več programov
oziroma projektov.
VIII. Vloge morajo biti predložene do
srede 10. 5. 2006 do 9. ure. Predlagatelji
oddajo vloge po pošti ali osebno na naslov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče,
soba 51.
IX. Pravilno označene in v roku dostavljene vloge bodo javno odprte v ponedeljek
15. 5. 2006 ob 9. uri na naslovu Miklošičeva
24, Ljubljana, v računalniški učilnici v kleti
– št. sobe 008.
X. Predlagatelji bodo obveščeni o izbiri s
pisnim sklepom najkasneje v roku 15 delovnih dni od dneva sprejema sklepa o izbiri na
Upravnem odboru Zavoda.
XI. Z izbranimi predlagatelji bo Zavod
sklenil pogodbe o sofinanciranju oziroma
pogodbe o donatorstvu.
XII. Predlagatelju, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku
sklenjene pogodbe ugotovljeno, da je kršil
pogodbena določila, se bo ob prijavi na naslednji javni razpis Zavoda za sofinanciranje
in donatorstvo, to štelo kot izključitveni pogoj in bo zato njegova vloga zavrnjena kot
nepravilna.
XIII. Razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti vsak delovni dan od dneva objave
tega javnega razpisa od 8. do 12. ure v vložišču poslovne stavbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na Miklošičevi 24,
Ljubljana. Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo naročijo tudi preko e-pošte: bojana.kusar@zzzs.si. Razpisna dokumentacija
je na voljo tudi na spletni strani Zavoda http:
www.zzzs.si (rubrika Novosti).
Dodatne informacije o razpisu so na voljo
pri Bojani Kušar, ZZZS, Miklošičeva 24, Ljubljana, tel. 01/30-77-434, faks 01/23-12-182,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni v glasilu Zavoda
(Občasnik akti & navodila), ki bo objavljen
tudi na spletnih straneh Zavoda.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ob-10073/06
Na podlagi 22. člena Statuta Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (Ur. l.
RS, št. 87/01 in 1/02) in 5. člena Pravilnika
o sofinanciranju in donatorstvu z dne 23. 5.
2000, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje in donatorstvo
programov ter projektov za promocijo
zdravja v letu 2006
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
Slovenija (v nadaljevanju Zavod), s tem
razpisom vabi pravne osebe, ki s svojimi
dejavnostmi neposredno ali posredno prispevajo k uresničevanju ciljev povezanih z
razvojnimi usmeritvami na področju sistema
zdravstvenega varstva, izvajanjem programa obveznega zdravstvenega zavarovanja
oziroma izvajanjem dejavnosti Zavoda (v
nadaljevanju predlagatelj), da podajo vloge
za sofinanciranje in donatorstvo programov
ter projektov za promocijo zdravja v letu
2006.
Programi in projekti morajo biti namenjeni zavarovanim osebam v Sloveniji.
I. Predmet javnega razpisa je:
1. Sofinanciranje izobraževalnih in izdajateljskih programov ter projektov s področja
zdravil za izboljšanje kakovosti predpisovanja in uporabe zdravil, ki so namenjeni
zdravnikom in farmacevtom, in sicer:
– strokovni izobraževalni programi ter
projekti,
– strokovni izdajateljski programi ter projekti.
Prednost bodo imele zdravstvene in
farmacevtske organizacije ter združenja z
ustreznimi referencami na opisanem vsebinskem področju in strokovno verifikacijo
predloženega programa oziroma projekta.
Prednost bodo imeli programi oziroma projekti, ki bodo zajeli informiranje in izobraževanje zdravnikov in farmacevtov tudi na
lokalni ravni.
2. Sofinanciranje izobraževalnih in izdajateljskih programov ter projektov s področja
zdravil za promocijo pravilne in varne uporabe zdravil, ki so namenjeni vsem prebivalcem ali posameznim skupinam prebivalcev,
in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni programi ter projekti.
Prednost bodo imele nevladne organizacije in društva z ustreznimi referencami na
opisanem vsebinskem področju in strokovno
verifikacijo predloženega programa oziroma
projekta. Prednost bodo imeli programi oziroma projekti nacionalnega pomena.
3. Sofinanciranje programov ter projektov s področja zdravstvenega absentizma
(programi oziroma projekti promocije zdravja na delovnem mestu, programi in projekti
za uveljavitev prijaznega in zdravju neškodljivega delovnega okolja ter drugi programi
oziroma projekti odkrivanja, obravnavanja
in obvladovanja razlogov za izostajanje z
dela), ki so namenjeni delodajalcem in delavcem, in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni programi ter projekti.

Prednost bodo imela nepridobitna združenja in organizacije delavcev in delodajalcev z
ustreznimi referencami na opisanem vsebinskem področju in strokovno verifikacijo predloženega programa oziroma projekta.
4. Donatorstvo programov ter projektov
za spodbujanje kakovostnega uveljavljanja
pravic zavarovanih oseb v okviru mreže javne zdravstvene službe (uveljavljanje pravice
do zdravstvenih storitev, proste izbire osebnega zdravnika, specialista ali zdravstvenega zavoda, vodenje čakalne knjige in spoštovanje čakalnih dob, upravičenost doplačil
in izdaja računov npr. v zobozdravstveni dejavnosti idr.), ki so namenjeni vsem prebivalcem ali posameznim skupinam prebivalcev,
in sicer:
– programi ter projekti za informiranje in
vzgojo bolnikov,
– izdajateljski projekti.
Prednost bodo imele nevladne organizacije oziroma društva za samopomoč oziroma bolj kakovostno življenje z boleznijo z
ustreznimi referencami na opisanem vsebinskem področju in strokovno verifikacijo
predloženega programa oziroma projekta.
Prednost bodo imeli programi oziroma projekti nacionalnega pomena.
5. Donatorstvo programov ter projektov
za promocijo zdravja, zdravega načina življenja in bolj kakovostnega življenja z boleznijo, ki so namenjeni vsem prebivalcem
ali posameznim skupinam prebivalstva, in
sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni programi ter projekti,
– programi in projekti za promocijo krepitve oziroma pospeševanja zdravja ter za
promocijo varnosti in kakovosti življenja z
boleznijo v delovnem in bivalnem (mesta,
šole, vrtci idr.) okolju.
Prednost bodo imeli programi oziroma
projekti nacionalnega pomena.
II. Zavod bo za sofinanciranje in donatorstvo programov ter projektov na podlagi
tega razpisa v letu 2006 namenil skupno
največ 45,000.000 SIT. Kolikor bodo vloge to dopuščale, se bodo sredstva predlagateljem razdelila enakovredno na vseh 5
vsebinskih področjih iz I. točke tega razpisa
(v nadaljevanju sklopi), torej za vsak sklop
predvidoma po 9,000.000 SIT.
Če po ocenjevanju prispelih vlog ostane
določen del sredstev pri posameznem sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko strokovna
komisija odloči prerazporediti ta nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.
III. Predlagatelji lahko na razpis prijavijo
programe ter projekte, ki bodo potekali v
Sloveniji v letu 2006 in bodo končani skladno z določili pogodb, ki jih bo Zavod sklenil
z izbranimi predlagatelji, najpozneje pa do
31. decembra 2006.
IV. Natančnejši pogoji za sodelovanje na
tem razpisu so navedeni v razpisni dokumentaciji.
V. Zavod bo pri izbiri programov ter projektov, upošteval naslednja merila:
1. Vsebinska usklajenost programa oziroma projekta s prednostnimi cilji razpisa:
– prednost bodo imeli programi oziroma
projekti, ki se vsebinsko v celoti ali v pretežni meri nanašajo na področje zdravil, na
področje zdravstvenega absentizma ali na
področje kakovostnega uveljavljanja pravic zavarovanih oseb v okviru mreže javne
zdravstvene službe;
– jasnost namena, ciljev in vsebine programa oziroma projekta.
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Ob-9728/06
Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko
in sprejetega programa dela Podjetniškega
centra Novo mesto za leto 2006 objavlja
Podjetniški center Novo mesto Garancijska shema za Dolenjsko (v nadaljevanju:
PC GSD) v sodelovanju z občinami MO
Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje,
Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč,
Metlika, Črnomelj, Semič, Kočevje, Loški
Potok in Kostel ter bankami NLB d.d. Podružnica Dolenjska in Bela krajina, NLB d.d.
Podružnica Kočevje, SKB banko d.d., Raiffeisen Krekovo banko d.d., Deželna Banka
Slovenije d.d., Banka Koper d.d. Poslovna
enota Novo mesto in bankami, ki bodo še
pristopile k projektu
razpis
dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD)
za leto 2006
1. Predmet razpisa:
PC GSD razpisuje
– dolgoročna posojila v predvidenem
skupnem znesku 592,700.000 SIT,
– garancije za ta posojila v predvidenem
skupnem znesku 296,600.000 SIT;
za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov s
sedežem v občinah:
Občina

MO Novo mesto

Razpis
posojil
2006

Razpis
garancij
2006

213,400.000 106,700.000

Občina Šentjernej

35,600.000

17,800.000

Občina Škocjan

34,100.000

17,100.000

Občina Trebnje

65,100.000

32,600.000

Občina Žužemberk

42,600.000

21,300.000

Občina Dol. Toplice

18,900.000

9,500.000

Občina Mirna Peč

43,800.000

21,900.000

Občina Metlika

40,700.000

20,400.000

Občina Črnomelj

10,200.000

5,100.000

Občina Semič

15,400.000

7,700.000

Občina Kočevje

52,800.000

26,400.000

Občina Loški potok

11,200.000

5,600.000

8,900.000

4,500.000

Občina Kostel
SKUPAJ

592,700.000 296,600.000

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil oziroma če
niso zagotovljeni vsi viri za izvedbo razpisa.
Posojila in garancije se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima prosilec (enote
malega gospodarstva) svoj sedež.
2. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih
posojil in garancij
2.1. Dolgoročna posojila:
a) znesek posojila: V EUR v tolarski protivrednosti EUR po srednjem tečaju Banke
Slovenije (na dan odobritve posojila na seji
Odbora GSD) najmanj 1,000.000 SIT in največ 20,000.000 SIT, vendar največ od 50%
do 70% predračunske vrednosti investicije
(brez DDV). Odvisno od sodelujoče banke
v razpisu.
b) potrebni lastni viri: najmanj 30% od
vrednosti investicije,
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c) obrestna mera posojila: 6M EURIBOR
+ 0,8% do 1% (odvisno od sodelujoče banke
v razpisu),
d) stroški posojila pri banki: 0,5% od zneska odobrenega posojila oziroma najmanj
20.000 SIT,
e) stroški obdelave posamezne vloge pri
PC: 5.000 SIT + DDV,
f) odplačilna doba posojila: – nad 1 letom
do 5 let z možnostjo 6 mes. moratorija na
odplačilo glavnice za nakup opreme, vozil,
gradbenih strojev,
– nad 1 letom do 7 let z možnostjo 6
mes. moratorija na odplačilo glavnice za
novogradnje, adaptacije in nakup poslovnih
objektov,
g) način črpanja: v EUR ali konverzija
v SIT po nakupnem tečaju iz tečajne liste
banke (podpisnice pogodbe) za odkup in
prodajo deviz na računih pravnih oseb,
h) način odplačila posojila: obročno (v
polletnih oziroma mesečnih obrokih, po
dogovoru z banko podpisnico pogodbe), v
EUR ali tolarski protivrednosti deviznega
zneska obveznosti, obračunanega po prodajnem tečaju iz tečajne liste banke (podpisnice pogodbe) za odkup in prodajo deviz
na računih pravnih oseb,
i) zavarovanje posojila: po pogojih banke
ali z garancijo GSD od 50 do 85% odobrenega zneska,
j) strošek garancije PC GSD: 1% od vrednosti garancije.
2.2. Garancije
Prosilec lahko hkrati s posojilom zaprosi
tudi za garancijo PC GSD v višini od 50 do
85% vrednosti posojila PC GSD.
Garancija PC GSD se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost
naložbe.
3. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– gospodarske družbe, ki se po 52. čl.
Zakona o gospodarskih družbah štejejo za
majhno družbo,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika,
– fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis
v register samostojnih podjetnikov oziroma
v sodni register izveden pred podpisom posojilne pogodbe,
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, ki imajo sedež na območju občine, ki sodelujejo v projektu in če ima ta
prosta sredstva.
4. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
bodo imeli prosilci, ki investirajo v:
– perspektivne in donosne programe,
– razširitev poslovanja,
– povečanje števila delovnih mest,
– izvozne programe,
– novo tehnologijo, kvalitetne in inovativne programe,
– ekološke projekte,
– dejavnost, ki je povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov,
– dejavnost na razvojno ogroženih območjih,
– razvoj turizma in dopolnilne programe
na podeželju,
– gospodarskih conah, pri opremljanju
katerih je sodelovala občina,
– deficitarne dejavnosti in programe,
– dejavnost, ki pomeni korist tudi za lokalno skupnost.

Prednost pri dodelitvi posojila in garancije PC GSD bodo imela podjetja z boljšo
boniteto poslovanja.
5. Vloga in odobritev posojila in garancije
Vlogo odda prosilec na predpisanem
obrazcu, ki ga prejme v Podjetniškem
centru Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska c.
26, 8000 Novo mesto, kontaktni osebi sta
Damjan Malnarič ali Miljana Surudžič, tel.
07/33-72-987, 07/33-72-980 in v RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev 72,
1330 Kočevje, kontaktna oseba Janez Mate,
tel. 01/89-50-610.
Obravnavane bodo le vloge na izvirnih
obrazcih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne
bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo
zavrnjene.
Popolne vloge bosta obravnavala Odbor
za odobritev posojil in garancij in banka enkrat mesečno. PC GSD bo prosilce pisno
obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15
dneh po sprejemu njihove odločitve.
6. Rok za oddajo vlog
Vloge se zbirajo do porabe razpisanih
sredstev. Odbor za odobritev posojil bo
sproti obravnaval le popolne vloge, ki bodo
prispele na sedež Podjetniškega centra
Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000
Novo mesto ali RC Kočevje Ribnica d.o.o.,
Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje,
do vsakega 20. v mesecu.
Podjetniški center Novo mesto d.o.o.
Ob-9729/06
Podjetniški center Novo mesto, d.o.o. (v
nadaljevanju: PC), Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), občine MO
Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje,
Žužemberk, Dol. Toplice, Mirna Peč, Metlika, Črnomelj, Semič in Kočevje, v sodelovanju z NLB d.d. Podružnica Dolenjska in Bela
krajina in Podružnica Kočevje, SKB banko
d.d., Raiffeisen Krekovo banko d.d., Banko Koper d.d. Poslovna enota Novo mesto,
Deželna banka Slovenije d.d. in bankami, ki
bodo pristopile k projektu
razpis
A. finančno pomoč osebam,
ki so oziroma bodo realizirale
samozaposlitev s posredovanjem ZRSZ
od 1. 1. 2005 naprej in gospodarskim
subjektom malega gospodarstva
(do 50 zaposlenih) pri zaposlovanju
brezposelnih oseb, prijavljenih na
ZRSZ, ki povečujejo število zaposlenih,
od 1. 1. 2006 naprej (»Razpis A«)
B. posojil za samozaposlitev
podjetnikov začetnikov, odpiranje
novih delovnih mest v malem
gospodarstvu in pri delodajalcih (do
50 zaposlenih), od 1. 1. 2006 naprej
(»Razpis B«) in za posojilo (obratna
sredstva) delodajalcem, ki so prejeli iz
razpisanih sredstev Garancijske sheme
za Dolenjsko za leto 2006 posojilo za
nakup opreme
1. Predmet razpisa
»Razpis A«: finančna pomoč brezposelnim osebam, ki so oziroma bodo realizirale samozaposlitev s pomočjo ZRSZ preko
programa pospeševanja samozaposlovanja
od 1. 1. 2005 naprej in gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposleni) pri zaposlovanju brezposelnih oseb,
prijavljenih na ZRSZ, ki povečujejo število
zaposlenih, od 1. 1. 2006 dalje. Razpisana
sredstva zagotavljajo ZRSZ in občine.
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»Razpis B«: posojila za samozapolitev
podjetnikov začetnikov in odpiranje novih
delovnih mest v gospodarstvu pri delodajalcih (do 50 zaposlenih) za zaposlitve, realizirane od 1. 1. 2006 dalje in za posojilo
(obratna sredstva) delodajalcem (do 50 zaposlenih), ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2006
prejeli posojilo za nakup opreme. Razpisana
sredstva zagotavljajo občine.
Prosilec lahko zaprosi za finančno pomoč za samozaposlitev le enkrat.
Razpisana sredstva znašajo:»Razpis A«
134,000.000 SIT, »Razpis B« 100,000.000
SIT, in sicer:

ali tolarski protivrednosti deviznega zneska
obveznosti, obračunanega po prodajnem
tečaju iz tečajne liste banke (podpisnice pogodbe) za odkup in prodajo deviz na računih
pravnih oseb.
Zavarovanje: po pogojih banke ali z
garancijo GSD od 50 do 85% odobrenega
zneska, preostanek posojila pa po pogojih
banke.
4. Vloga
Vlogo je potrebno oddati na obrazcu »Vloga za odobritev posojila«, ki ga prosilci prejmejo: v Podjetniškem centru Novo mesto,
d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto,
kontaktni osebi Damjan Malnarič ali Miljana
Surudžič, tel. 07/33-72-987, 07/33-72-980
in v RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora
odposlancev 72, 1330 Kočevje, kontaktna
oseba Janez Mate, tel. 01/89-50-610.
Popolna vloga se pošlje ali odda na naslovu: Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.,
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto.
Upoštevajo se le popolne vloge, ki so
oddane na izvirnih obrazcih.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo
razpisu, bodo zavrnjene.
5. Ostali pogoji
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa. Odbor za posojila in garancije in banka bosta obravnavala
popolne vloge, ki bodo oddane na naslovu
Podjetniškega centra Novo mesto, d.o.o. do
20. v mesecu, enkrat mesečno.
PC bo z odločitvami pristojnih organov
seznanil prosilce najpozneje v 15 dneh od
njihovega sprejema. Podrobnejše informacije o razpisu lahko dobijo potencialni prosilci
na mestih, kjer lahko prejmejo tudi vloge.
6. Rok za oddajo vlog
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, ki bodo oddane
do 20. 4. 2006, bodo obravnavane prvič do
10. 5. 2006 nato pa bodo vloge, ki bodo oddane do 20. v mesecu, obravnavane vsak
mesec sproti.
Podjetniški center Novo mesto d.o.o.

Prednost pri dodelitvi sredstev iz »Razpisa B« imajo prosilci iz 1. do 3. alinee.
V primeru porabe sredstev »Razpisa A«
pred porabo sredstev »Razpisa B«, so prosilci, ki izpolnjujejo pogoje »Razpisa A«
upravičeni do posojil iz sredstev »Razpisa B«.
Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti
namen le enkrat.
Prosilec mora imeti sedež na območju
občine, ki sodeluje v razpisu.
Če delodajalec v času, za katerega je
prejel posojilo, zmanjša število zaposlenih
za nedoločen čas in v roku enega meseca ne
zaposli drugega delavca za nedoločen čas,
v SIT

Občina

MO Novo mesto
Občina Šentjernej
Občina Škocjan
Občina Trebnje
Občina Žužemberk
Občina Dol. Toplice
Občina Mirna Peč
Občina Metlika
Občina Črnomelj
Občina Semič
Skupaj

Razpis Št. NDM
posojil
A
78,000.000
78
4,000.000
4
4,000.000
4
22,000.000
22
0
0
4,000.000
4
2,000.000
2
12,000.000
12
4,000.000
4
4,000.000
4
134,000.000
134

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil oziroma če
niso zagotovljeni vsi viri za izvedbo razpisa.
2. Pogoji za prijavo
»Razpis A«: na razpis se lahko prijavijo:
– brezposelne osebe, ki so realizirale samozaposlitev po programu ZRSZ od 1. 1.
2005 naprej in
– delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so od
1. 1. 2006 dalje zaposlili za nedoločen čas
oziroma čas odplačila posojila brezposelno osebo, prijavljeno na ZRSZ, in pomeni
zaposlitev povečanje števila zaposlenih v
primerjavi s preteklima dvema letoma.
»Razpis B«: na razpis se lahko prijavijo:
– osebe, ki so realizirale samozaposlitev brez posredovanja ZRSZ od 1. 1. 2006
naprej,
– delodajalci (do 50 zaposlenih), ki za
nedoločen čas oziroma za čas odplačila posojila zaposlijo osebo, ki prvič išče zaposlitev in pomeni zaposlitev povečanje oziroma
ohranitev števila zaposlenih pri delodajalcu,
od 1. 1. 2006 naprej,
– delodajalci (do 50 zaposlenih), ki za
nedoločen čas oziroma za čas odplačila posojila zaposlijo osebo, ki išče zaposlitev in
pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu, od 1. 1. 2006 dalje,
če za zaposlitev iste osebe še niso prejeli
sredstev ZRSZ za novo delovno mesto oziroma sredstev občin,
– delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so
iz razpisanih sredstev GSD za leto 2006
prejeli posojilo za nakup opreme (investicije
v nakup vozil in gradbenih strojev so izključene), in sicer:
– 1,000.000 SIT/investicijo (za investicije
do 10,000.000 SIT),
– 2,000.000 SIT/investicijo (za investicije
nad 10,000.000 SIT).

Razpis Št. NDM
pos.
B
50,000.000
50
8,000.000
8
2,000.000
2
14,000.000
14
6,000.000
6
0
0
4,000.000
4
10,000.000
10
4,000.000
4
2,000.000
2
100,000.000
100

Skupaj
sred.
A+B
128,000.000
12,000.000
6,000.000
36,000.000
6,000.000
4,000.000
6,000.000
22,000.000
8,000.000
6,000.000
234,000.000

je dolžan še neodplačani del posojila vrniti
naenkrat, najpozneje v mesecu dni, če odbor
za odobritev posojil ne odloči drugače.
3. Posojilni pogoji
Znesek posojila: v EUR v tolarski protivrednosti EUR po srednjem tečaju Banke
Slovenije (na dan odobritve posojila na seji
Odbora GSD)
– 1,000.000 SIT za samozaposlitev oziroma vsako delovno mesto, ki ustreza razpisnim pogojem,
– 1,000.000 SIT/investicijo, za obratna
sredstva, če je prejel delodajalec posojilo
za nakup opreme iz Garancijske sheme za
Dolenjsko za leto 2006 za realizacijo investicije v opremo v vrednosti do 10,000.000
SIT (izključen je nakup vozil in gradbene
mehanizacije),
– 2,000.000 SIT/investicijo, za obratna
sredstva, če je prejel delodajalec posojilo
za nakup opreme iz Garancijske sheme za
Dolenjsko za leto 2006 za realizacijo investicije v opremo v vrednosti nad 10,000.000
SIT (izključen je nakup vozil in gradbene
mehanizacije).
Obrestna mera: 6M EURIBOR + 0,8%
do 1% (odvisno od sodelujoče banke v razpisu).
Odplačilna doba: nad 1 do3 leta z možnostjo 6 mes. moratorija na doplačilo glavnice.
Način črpanja: konverzija v SIT po nakupnem tečaju liste banke (podpisnice pogodbe) za odkup in prodajo deviz na računih
pravnih oseb.
Stroški banke: 0,5% od zneska posojila
oziroma najmanj 15.000 SIT.
Stroški obdelave posamezne vloge PC:
5.000 SIT + DDV (za vloge iz »Razpisa B«).
Način odplačila posojila: obročno (v polletnih oziroma mesečnih obrokih, po dogovoru z banko podpisnico pogodbe), v EUR

Stran

Ob-9937/06
Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana, objavlja na podlagi Odloka
o proračunu MOL za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
34/06) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06)
javni razpis
za izbiro umetniških in doživljajskih
programov na javnih površinah
Mestne občine Ljubljana ob in na reki
Ljubljanici, ki jih bo financiral Zavod za
turizem Ljubljana v letu 2006
I.
1. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je financiranje umetniških in doživljajskih programov na javnih površinah ob
in na reki Ljubljanici, ki jih bodo izvajalci
realizirali v letu 2006, in sicer: glasbeni, plesni, likovni, uprizoritveni in drugi animacijski
programi, ki bodo popestrili dogajanja v tem
delu mesta.
2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv potencialnega ponudnika
oziroma izvajalca (pravne osebe oziroma
podjetnika posameznika),
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti Agencije RS za javnopravne evidence in storitve,
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– izpis iz sodnega registra oziroma registra društev (registracija), star največ 30
dni,
– dokazilo o sofinanciranju oziroma izjava o angažiranju lastnih sredstev,
– reference ponudnika oziroma izvajalca
ter sodelujočih na prireditvi,
– izdelan projekt prireditve z dispozicijo
vsebine projekta,
– način izvedbe projekta in izvedbeni
roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve
pokrivanja prireditvenih stroškov,
– izjava ponudnika oziroma izvajalca, da
je izvedba prireditve v skladu z veljavnimi
predpisi,
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
3. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo
tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe.
Termin izvajanja prireditev, ki jih ponudniki prijavljajo na razpis, se nanaša na obdobje
do najkasneje 30. 11. 2006.
Prednost pri izbiri bodo imeli:
– programi, primerni in zanimivi za prebivalce ter domače in tuje obiskovalce Ljubljane,
– programi, ki so brezplačni za obiskovalce,
– programi, ki poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot srednjeevropski prestolnici,
– programi, ki so okolju prijazni in prispevajo k promociji Ljubljane,
– programi z vsebinami, vezanimi na
legende in stare običaje, povezane z Ljubljano,
– programi, ki bogatijo in dopolnjujejo turistično ponudbo Ljubljane,
– programi, namenjeni ljubiteljem glasbe
in plesa vseh starostnih skupin
– programi z elementi pouličnih gledališč
in upodabljajoče umetnosti,
– programi z elementi kulturne dediščine,
– programi, ki vključujejo Ljubljanico kot
samostojno prizorišče.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna višina sredstev za financiranje
umetniških in doživljajskih programov na javnih površinah MOL ob in na reki Ljubljanici
za leto 2006 znaša 25,000.000 SIT.
Na podlagi meril in pogojev iz 3. točke
tega razpisa bo Zavod za turizem Ljubljana
financiral projekte v višini do največ 80 odstotkov celotne vrednosti projekta. Odobrena
sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma po izvedbi na podlagi finančnega in vsebinskega poročila o izvedenem umetniškem
in doživljajskem programu.
5. Rok za izvedbo izbranih umetniških
in doživljajskih programov: rok za izvedbo
umetniških in doživljajskih programov in porabo odobrenih sredstev iz razpisanih področij je do 30. novembra 2006.
II.
1. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Zavoda za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za financiranje umetniških in doživljajskih programov
na javnih površinah MOL ob in na reki Ljubljanici«. Komisija bo upoštevala vloge, ki
bodo oddane na sedež Zavoda za turizem
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Ljubljana, Gregorčičeva 7, do 8. maja 2006
do 10. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne bo
obravnavana.
2. Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo
komisija pričela 8. maja 2006 in ga, v primeru velikega števila prispelih vlog, nadaljevala
naslednji dan.
3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik,
tel. 426-71-14, faks 425-33-58, e-pošta: nives.vrhovnik@ljubljana-tourism.si.
5. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.ljubljana-tourism.si in
www.ljubljana.si.
Zavod za turizem Ljubljana
Ob-9940/06
Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana, objavlja na podlagi Odloka
o proračunu MOL za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
34/06) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
turističnih prireditev na javnih
površinah, ki jih ima v programu dela
Zavod za turizem Ljubljana za leto 2006,
ter drugih turističnih prireditev na javnih
površinah Mestne občine Ljubljana po
predlogih izvajalcev
I.
1. Predmet razpisa:
A) Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki jih
ima v programu dela Zavod za turizem Ljubljana za leto 2006, in sicer:
– Maturantska parada; maj 2006,
– Umetniški program na nabrežjih Ljubljanice; maj-september 2006,
– Umetniški in zabavni programi v starem
mestnem jedru; maj – september 2006,
– Turistični programi, vezani na oživitev
Tivolija; maj – september 2006,
– Programi za otroke v mestu; maj – september,
– Programi prireditev na ljubljanskem podeželju; maj – oktober 2006,
– Festival uličnih gledališč; junij – julij
2006,
– Srednjeveški dan v Ljubljani; september 2006,
– Ljubljanska vinska pot 2006; november 2006.
B) Predmet razpisa so predlogi drugih
turističnih prireditev na javnih površinah na
območju MOL, ki niso zajeti v točki A) in jih
predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa.
2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv potencialnega ponudnika
oziroma izvajalca (pravne osebe oziroma
podjetnika posameznika),
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti Agencije RS za javnopravne evidence in storitve,
– izpis iz sodnega registra (registracija),
star največ 30 dni,
– dokazilo o sofinanciranju oziroma izjava o angažiranju lastnih sredstev,

– reference ponudnika oziroma izvajalca
ter sodelujočih na prireditvi,
– izdelan projekt prireditve z dispozicijo
vsebine,
– način izvedbe projekta in izvedbeni
roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve
pokrivanja prireditvenih stroškov,
– izjava ponudnika oziroma izvajalca, da
je izvedba prireditve v skladu z veljavnimi
predpisi,
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
3. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo
tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe in
bodo prireditve izvajali od dneva objave tega
razpisa do 20. 11. 2006.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki
bodo prijavili prireditve, ki:
– so sestavni del programa dela Zavoda
za turizem Ljubljana za leto 2006 (točka A)
– ponujajo zanimive in turistično privlačne programe prireditev,
– vključujejo priznane ustvarjalce, katerih
prireditve so umetniško naravnane in primerne ter scensko zanimive za izvedbo na
javnih površinah,
– so pretežno brezplačne oziroma je
cena vstopnic simbolična,
– poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot sodobni evropski prestolnici,
– so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljubljane,
– imajo mednarodni značaj oziroma so
mednarodno zanimive,
– pomenijo obogatitev turistične ponudbe
Ljubljane,
– so namenjene vsem starostnim skupinam prebivalcev in obiskovalcev Ljubljane.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
turističnih prireditev in programov z razpisanih področij A) in B) za leto 2006 znaša
28,000.000 SIT.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral projekte v višini do največ 40 odstotkov celotne
vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo
izvajalcem nakazana praviloma po izvedbi
na podlagi finančnega in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi.
5. Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev in programov
Rok za izvedbo prireditev iz razpisanega
področja A) je vezan na terminski plan prireditev za leto 2006.
Rok za izvedbo turističnih prireditev in
porabo odobrenih sredstev iz razpisanega
področja B) je 20. november 2006.
II.
1. Rok za predložitev vlog: vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Zavoda za
turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za turistične prireditve v
Ljubljani«. Komisija bo upoštevala vloge, ki
bodo oddane na sedežu Zavoda za turizem
Ljubljana, Gregorčičeva 7, do 8. maja 2006
do 10. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne bo
obravnavana.
2. Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo
komisija pričela 8. maja 2006 in ga, v prime-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ru velikega števila prispelih vlog, nadaljevala
naslednji dan.
3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik,
tel. 426-71-14, faks 425-33-58, e-pošta: nives.vrhovnik@ljubljana-tourism.si.
5. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.ljubljana-tourism.si in
www.ljubljana.si.
Zavod za turizem Ljubljana
Ob-9941/06
Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana, objavlja na podlagi Odloka
o proračunu MOL za leto 2006 (Ur. l. RS, št.
34/06) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06)
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev v Mestni občini
Ljubljana za leto 2006
I.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Mestni
občini Ljubljana za leto 2006.
2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv društva, točen naslov, matično in identifikacijsko številko za DDV, ime
in priimek odgovorne osebe ter število članov turističnega društva;
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti Agencije RS za javnopravne evidence in storitve;
– potrdilo o registraciji, ki ni starejše od
30 dni;
– program aktivnosti turističnega društva
za leto 2006, ki je potrjen s strani pristojnih
organov društva. Program mora biti vsebinsko in finančno opredeljen, vsebuje naj tudi
predlog za sofinanciranje;
– poročilo o izvedbi projektov, za katere
je društvo prejelo subvencijo Zavoda za turizem Ljubljana ali MOL za leto 2005 (obvezno
samo za društva, ki so dobila subvencijo v
letu 2005);
– parafirani vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
3. Merila in pogoji
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana na območju
Mestne občine Ljubljana.
Prednost pri sofinanciranju bodo imela
turistična društva, ki so pridobila status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
pospeševanja turizma in programi društev,
katerih programi temeljijo na:
– spodbujanju lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma;
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine, etnoloških posebnosti,
lokalnih posebnosti ter urejanju in olepševanju okolja;
– seznanjanju in izobraževanju prebivalstva in mladine o turizmu;
– izvajanju prireditvene, promocijske in
informativne dejavnosti v kraju;
– projektih, ki povezujejo več turističnih
in drugih društev;
– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo
izbrane za sofinanciranje.

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto
2006 znaša 16,000.000 SIT, in sicer:
– za sofinanciranje programov turističnih
društev na območju MOL 9,000.000 SIT;
– za sofinanciranje turističnih prireditev,
ki jih organizirajo turistična društva na javnih
površinah na območju MOL 7,000.000 SIT.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral programe aktivnosti turističnih društev v višini
največ 40 odstotkov celotne vrednosti programa aktivnosti. Odobrena sredstva bodo
izvajalcem nakazana praviloma po predložitvi finančnega in vsebinskega poročila o
realizaciji programa.
5. Rok za izvedbo izbranih programov:
rok za realizacijo programa del in porabo
odobrenih sredstev je 30. november 2006.
II.
1. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu
Zavoda za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7,
Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za programe turističnih društev na območju MOL«.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Zavoda za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, do 8. maja 2006 do
10. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne bo
obravnavana.
2. Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo
komisija pričela 8. maja 2006 in ga, v primeru velikega števila prispelih vlog, nadaljevala
naslednji dan.
3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik,
tel. 426-71-14, faks 425-33-58, e-pošta: nives.vrhovnik@ljubljana-tourism.si.
5. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.ljubljana-tourism.si in
www.ljubljana.si.
Zavod za turizem Ljubljana
Ob-9695/06
Spekter d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stanovanj
1.0 Predmet prodaje:
1.1 Stanovanjska hiša Keršičeva cesta 8,
Trbovlje, s stanovanjsko površino 200,10 m2
in pripadajočim zemljiščem s površino 379 m2.
Izklicna cena znaša 22,300.000 SIT.
1.2 Stanovanje št. 8 v skupni izmeri 84,90 m2 v 2. nadstropju objekta Trg revolucije 26, Trbovlje. Izklicna cena znaša
15,500.000 SIT.
1.3 Stanovanjska hiša Prečna pot 2, Zagorje, s stanovanjsko površino 57,30 m2 in
pripadajočim zemljiščem s površino 69 m2.
Izklicna cena znaša 1,500.000 SIT.
1.4 Turistični apartma št. 2 v skupni izmeri 29,61 m2 v pritličju Vile Golf v Rogaški
Slatini. Izklicna cena 10,000.000 SIT.
1.5 Turistični apartma št. 13 v skupni izmeri 25 m2 v 1. nadstropju Vile Golf v Rogaški Slatini. Izklicna cena 8,400.000 SIT.
1.6 Turistični apartma št. 37 v skupni izmeri 53,80 m2 v 1. nadstropju in mansardi
Vile Golf v Rogaški Slatini. Izklicna cena
14,900.000 SIT.
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1.7 Zasedene bivalne enote v nastanitvenem centru AA Lipa, na Celovški 264 v
Ljubljani, in sicer:
– enota št. 526 v skupni izmeri 16,99 m2
v 5. nadstropju objekta,
– izklicna cena znaša: 4,500.000 SIT;
– enota št. 528 v skupni izmeri 16,99 m2
v 5. nadstropju objekta,
– izklicna cena znaša: 4,500.000 SIT;
– enota št. 901 v skupni izmeri 19,22 m2
v 9. nadstropju objekta,
– izklicna cena znaša: 5,200.000 SIT;
– enota št. 903 v skupni izmeri 19,22 m2
v 9. nadstropju objekta,
– izklicna cena znaša: 5,200.000 SIT;
– enota št. 1109 v skupni izmeri 21,45 m2
v 11. nadstropju objekta,
– izklicna cena znaša: 5,800.000 SIT;
– enota št. 1110 v skupni izmeri 16,99 m2
v 11. nadstropju objekta,
– izklicna cena znaša: 4,500.000 SIT.
2.0 Podatki o nepremičnini:
Nepremičnine, opisane pod točko 1.1 do
1.6 so proste bremen in najema. Nepremičnine opisane pod točko 1.7 so zasedene z
najemniki.
Ogled vseh nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Kontaktna oseba: Andreja Femc, Spekter
d.o.o. Trbovlje, tel. 03/56-33-019.
3.0 Trajanje razpisa
Vsi zainteresirani ponudniki lahko pošljejo svoje pisne ponudbe priporočeno v
zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj
– Ponudba« na naslov: Spekter d.o.o. Trg
revolucije 7, Trbovlje, najkasneje do 24. 4.
2006. Pri odpiranju prispelih ponudb po pošti
bo upoštevan datum na poštnem žigu.
Ponudniki bodo o rezultatih izbire obveščeni do 10. 5. 2006.
4.0 Pogoji za udeležbo na razpisu
Pri prodaji nepremičnine z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe ob pogoju, da ob ponudbi vplačajo
varščino v višini 10% izklicne cene.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, davčno številko, ponujeni znesek, navedbo nepremičnine
in plačilne pogoje.
Nepremičnino prodajamo po sistemu videno-kupljeno.
Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokazilo o vplačani varščini, potrjeno od strani
banke, fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe izpisek iz sodnega
registra.
Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun Spekter d.o.o. številka
26330-0012666385 pri BZ d.d. Trbovlje, s
pripisom namena nakazila: Varščina za zbiranje ponudb.
Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh po izbiri najugodnejšega
ponudnika. Izbranemu ponudniku se bo varščina štela v kupnino.
Ponudbe brez vplačane varščine in nižje
od izklicne cene ne bodo obravnavane.
Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v 8 dneh po prejemu predloga pogodbe,
preostanek kupnine pa plačati najkasneje v
30 dneh po sklenitvi pogodbe. Če kupec ne
bo sklenil pogodbe ali plačal preostanka kupnine v roku, se šteje da odstopa od nakupa,
plačano varščino pa zadržimo.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo:
– ponudil višjo ceno nepremičnine,
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– ponudil v odkup stanovanje s površino
do 60 m2,
– ponudil dodatne pogoje, ugodnosti za
prodajalca.
Izročitev in prevzem nepremičnine bo izvedena v roku enega tedna po plačilu kupnine.
Spekter d.o.o. k izbiri ponudnika po tem
razpisu ni zavezan.
Spekter d.o.o.
Št. 331-01/06
Ob-9507/06
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2006 (Uradni list RS, št.
119/05 in 23/06) ter Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
(Uradni list RS št. 55/02 in 62/02), v nadaljevanju pravilnik, Občina Ajdovščina objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Ajdovščina
za leto 2006
1. Predmet javnega razpisa:
A) subvencioniranje agromelioracij kmetijskih zemljišč, obnove nasadov, investicij v
vrtnarstvu, sadjarstvu in živinoreji, nakupa
kmetijskih zemljišč in pospeševanja ekološkega kmetovanja,
B) subvencioniranje obrestne mere pri
kreditiranju investicij v objekte za kmetijsko
proizvodnjo, investicij v nakup mehanizacije,
investicij v dopolnilne dejavnosti in investicij
v nakup kmetijskih zemljišč,
C) sofinanciranje namenov s področja
pospeševanja razvoja podeželja, povezanih
z razvojem kmetijstva.
2. Upravičenci
Do sredstev pod točko A in B tega razpisa so upravičene fizične in pravne osebe,
ki opravljajo kmetijsko dejavnost, pod pogojem, da ležijo zemljišča, ki se obdelujejo in investicije, ki se izvajajo in s katerimi
kandidirajo za dodeljevanje sredstev po tem
razpisu, na območju Občine Ajdovščina. Do
sredstev so upravičene tudi fizične in pravne
osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma sedež podjetja v Občini Ajdovščina, zemljišča
ki se obdelujejo in s katerimi kandidirajo za
dodelitev sredstev po tem razpisu, pa ležijo
na območju katastrskih občin: Slap, Erzelj,
Vrhpolje in Budanje.
Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati vsaj dva od naslednjih splošnih pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva,
– kmetija je aktivna: za aktivno se šteje
tista kmetija, ki ima najmanj 0,5 ha kmetijskih
obdelovalnih zemljišč in ima mladega gospodarja ali nosilca kmetije (starost do 40 let),
– kmetijsko gospodarstvo je aktivno, kar
pomeni, da posluje pozitivno v predhodnem
letu,
– vlaganja v investicijo so perspektivna,
– kmetijsko gospodarstvo usposablja
opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
Do sredstev pod točko C tega razpisa
so upravičene fizične in pravne osebe, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost iz Občine Ajdovščina, društva oziroma združenja s področja kmetijstva, s sedežem in območjem
delovanja v Občini Ajdovščina ter morebitni
drugi prosilci, za dodeljevanje sredstev za
namene iz točke C tega razpisa.
Sredstva po tem razpisu se dodelijo za
investicije in namene v skladu s Pravilnikom

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva (v nadaljevanju pravilnikom),
če predstavljajo spodbudo za izvedbo investicij in projektov oziroma, če je pomoč nujno
potrebna. Investicije, za katere se dodelijo
sredstva državne pomoči, morajo biti pričete
v tekočem letu.
Pred dodelitvijo sredstev mora upravičenec do sredstev državne pomoči podpisati klavzulo o kumulaciji državne pomoči.
Klavzula obsega izjavo upravičenca do državne pomoči, da za namen, za katerega
pridobiva državno pomoč ni prejel pomoči
iz državnega proračuna ali ni pridobil mednarodne pomoči, oziroma koliko sredstev
je že prejel.
3. Pogoji za pridobitev sredstev
A – subvencioniranje agromelioracij kmetijskih zemljišč, obnove nasadov, investicij v
vrtnarstvu, sadjarstvu in živinoreji, nakupa
kmetijskih zemljišč in pospeševanja ekološkega kmetovanja, v skupni višini 6 mio SIT
a) obnova vinogradov in matičnjakov:
– za obnovo vinogradov in matičnjakov
na površinah, ki ležijo v območju melioracij
in komasacij se sredstev ne dodeli,
– najmanjša površina obstoječih vinogradov in matičnjakov na kmetijo je 0,5 ha,
– najmanjša letna površina obnove vinograda oziroma matičnjaka je 0,15 ha,
– najmanjša gostota sajenja vinograda je
3000 kom/ha bruto površine,
– sadijo se lahko le priporočene in dovoljene sorte za območje Vipavske doline.
Višina sredstev za obnovo vinograda oziroma matičnjaka znaša do 30% vrednosti
upravičenih stroškov investicije vendar največ,
odvisna od naklona zemljišča pred obnovo:
naklon zemljišča
višina sredstev

0 – 40%
300.000 SIT/ha

Med upravičene stroške investicije se
šteje stroške: kolov, žice, sadilnega materiala, založnega gnojenja, zemeljskih del, fizičnega dela pri napravi ter ostale potrebne
opreme.
b) obnova sadovnjakov:
– pri obnovi sadovnjakov za breskve, jablane in hruške je najmanjša površina obstoječih sadovnjakov na kmetijo 0,6 ha, za
ostale sadne vrste 0,2 ha,
– najmanjša letna površina obnove intenzivnega sadovnjaka je 0,15 ha za vse
sadne vrste,
– pri prvi napravi sadovnjaka na kmetiji je
najmanjša letna obnova za breskve, jablane
in hruške 0,4 ha, za ostale sadne vrste pa
0,2 ha,
– najmanjši letni obseg ureditve travniškega nasada je omejen s številom sadik
na 50 sadik,
– nasad je urejen po sodobnih tehnoloških standardih,
– zastopane so sorte, ki so priporočene
za pridelavo v Sloveniji.
Višina sredstev za napravo travniškega
nasada znaša do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije vendar ne več kot
znesek, ki bi ga dobili, če bi dodelili po 1.000
SIT na posajeno sadilo.
Višina sredstev za napravo sadovnjaka
znaša do 30% upravičenih stroškov investicije vendar največ, odvisna od naklona
zemljišča pred obnovo:
naklon zemljišča
višina sredstev

Med upravičene stroške investicije se šteje stroške: kolov, žice, sadilnega materiala,
založnega gnojenja, zemeljskih del, fizičnega
dela pri napravi ter ostale potrebne opreme.
c) agromelioracija travnikov in urejanje
pašnikov:
– najmanjša površina obstoječih travnikov in pašnikov na kmetiji je 2 ha,
– najmanjša letna površina agromelioracije travnikov oziroma ureditve pašnikov
je 1 ha,
– živinoreja je dejavnost kmetije,
– agromelioracija je v skladu s sodobnimi
tehnološkimi navodili,
– za urejene površine je zagotovljeno koriščenje po normativu najmanj 0,5 GVŽ/ha in
največ 2 GVŽ/ha,
– izdelan je popis potrebnih del.
Višina sredstev za agromelioracijo travnika oziroma pašnika znaša do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar
največ 50.000 SIT/ha.
Med upravičene stroške investicije se
šteje stroške: kolov, žice, mreže, zemeljskih
del, založnega gnojenja, postavitve napajališča, fizičnega dela pri agromelioraciji travnikov oziroma urejanju pašnikov ter ostale
potrebne opreme.
d) investicije v vrtnarstvu:
– nakup novega rastlinjaka:
– najmanjša površina novega rastlinjaka je 200 m2, oziroma v primeru dogradnje
100 m2,
– izdelan je program trženja pridelkov;
– nakup mreže proti toči in slani:
– najmanjša površina mreže je
3.000 m2,
nad 40%
400.000 SIT/ha

– izdelan je program trženja pridelkov;
– nakup specialne mehanizacije in opreme za vrtnarstvo:
– kriterij koriščenja za kupljeno mehanizacijo in opremo: za površine rastlinjaka
najmanj 200 m2, za zunanje površine najmanj 3.000 m2,
– izdelan je program trženja pridelkov.
Višina sredstev znaša do 30% vrednosti
upravičenih stroškov investicije.
Upravičeni stroški investicije so stroški
nakupa opreme, ki so predmet zahtevka za
dodelitev sredstev in se izkažejo z ustreznim
računom.
e) urejanje nasadov jagodičevja:
– najmanjše število posajenih sadik je
5000 kosov,
– sadi se le priporočene in dovoljene sorte za Slovenijo,
– nasad je urejen po sodobnih tehnoloških priporočilih,
– izdelan je program trženja pridelkov.
Višina sredstev znaša do 30% vrednosti
upravičenih stroškov investicije, ne smejo
pa presegati 30% vrednosti sadik.
Med upravičene stroške investicije se šteje stroške: ograditve nasada, zemeljskih del,
založnega gnojenja, fizičnega dela pri napravi nasada ter ostale potrebne opreme.
f) nakup kmetijskih zemljišč:
– kmetija ima obdelana vsa svoja obdelovalna kmetijska zemljišča,

0 – 40%
300.000 SIT/ha

nad 40%
350.000 SIT/ha
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– kupljeno kmetijsko zemljišče je večje
od 0,3 ha ali predstavlja zaokrožitev oziroma
povečanje obdelovalnega kosa zemljišča istega lastnika nad skupno površino 0,5 ha,
– kupljeno zemljišče se uporablja za intenzivno kmetijsko pridelavo, oziroma se na
njem že izvajajo agromelioracijska dela.
Višina sredstev znaša do 30% vrednosti
kupnine, vendar največ 535.000 SIT/ha.
Med upravičene stroške investicije spada kupnina kmetijskega zemljišča.
g) investicije v živinoreji, povezane z novogradnjo ali adaptacijo objektov:
– vselitev dodatnih živali na dodatno
zgrajenih stojiščih,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa
javni razpis.
1. Sredstva se pri novogradnjah dodeli
za dodatno zgrajena stojišča za živali v najmanjšem obsegu kot sledi:
– za najmanj 10 krav v dolini oziroma
za najmanj 5 krav na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost, v višini
74.900 SIT/stojišče,
– za najmanj 40 govejih pitancev in krav
dojilj v dolini, oziroma za najmanj 15 govejih
pitancev in krav dojilj na območjih z omejenimi dejavniki, v višini 42.800 SIT/stojišče,
– za najmanj 20 živali drobnice mlečnih
pasem, v višini 10.700 SIT/stojišče,
– za najmanj 50 živali drobnice mesnih
pasem, v višini 10.700 SIT/stojišče,
– za najmanj 10 plemenskih svinj, v višini
32.100 SIT/stojišče,
– za najmanj 40 prašičev pitancev, v višini 18.300 SIT/stojišče,
– za najmanj 2 konja v okviru kmetije, v
višini 74.900 SIT/stojišče.
2. Sredstva se pri adaptacijah dodeli za
dodatno zgrajena stojišča za živali v najmanjšem obsegu kot sledi:
– za najmanj 3 krave, v višini 42.800
SIT/stojišče,
– za najmanj 8 govejih pitancev in krav
dojilj, v višini 26.750 SIT/stojišče,
– za najmanj 10 živali drobnice mlečnih
pasem, v višini 5.350 SIT/stojišče,
– za najmanj 10 živali drobnice mesnih
pasem, v višini 5.350 SIT/stojišče,
– za najmanj 2 plemenski svinji, v višini
16.050 SIT/stojišče,
– za najmanj 20 prašičev pitancev, v višini 10.000 SIT/stojišče,
– za najmanj 1 konja v okviru kmetije, v
višini 37.450 SIT/stojišče.
Višina sredstev znaša do 30% upravičenih stroškov investicije, vendar ne več
kot znesek, ki bi ga dobili, če bi dodelili na
dodatno zgrajeno oziroma adaptirano stojišče, znesek, ki je določen po 1. in 2. alinei
g) odstavka 3. člena tega pravilnika.
Med upravičene stroške investicij v novogradnje oziroma adaptacije živinorejskih
objektov se štejejo stroški gradbeno-obrtnih
del (stroški dela in materiala), stroški strojnih
in elektro instalacij (stroški dela in materiala)
ter stroški inženiringa in nadzora.
h) nakup opreme namakalnih sistemov:
– nakup opreme potrebne za nama
kanje,
– kmetija ima najmanj 0,5 ha nasadov
oziroma 0,3 ha kmetijskih površin, na katerih
je vzpostavljena vrtnarska proizvodnja,
– za kupljeno opremo je zagotovljeno
koriščenje.
Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije.

Vloge za namene iz A sklopa tega razpisa se vlaga na posebnem obrazcu, ki se ga
dobi na vložišču Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, Ajdovščina.
Vlogi mora biti priloženo:
– izpolnjen obrazec vloge (za vsak namen svoja vloga),
– dokazilo o stalnem prebivališču (potrdilo matičnega urada o stalnem prebivališču
ali fotokopija osebne izkaznice z obeh strani
ali fotokopija potnega lista (tč. a do m),
– fotokopija delavske knjižice za fizične
osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane iz kmetijstva (tč. a do m),
– registracijske listine družbe za poslovne subjekte (tč. a do m),
– fotokopija katastrskega načrta s šrafirano parcelo oziroma delom parcele, ki je
predmet zahtevka (tč. a do f),
– zemljiškoknjižni izpisek za parcele, ki
so predmet zahtevka. Zemljiškoknjižni izpisek ne sme biti starejši od 6 mesecev (tč. a
do g, j in k),
– zakupna pogodba za parcele, ki niso v
lasti vlagatelja, tudi v primeru solastništva.
V primeru, da je solastnik zakonski partner
zadostuje pisno soglasje. Zakupna pogodba
mora biti sklenjena za najmanj 10 let (tč. a
do g, j in k),
– pisno soglasje solastnika oziroma zakupodajalca za izvedbo agromelioracije,
obnove oziroma ureditve zemljišča (tč. a
do e),
– mnenje KSS o upravičenosti investicije ter ocena možnosti preživetja kmetije
(tč. a do m),
– mnenje krajevne skupnosti o predvideni sanaciji (tč. k),
– overjena kupna pogodba v primeru nakupa kmetijskih zemljišč sklenjena v letu
2005 ali 2006 – original na vpogled (tč. f),
– računi za sadilni material (tč. a, b
in e),
– računi za nakup opreme oziroma mehanizacije v letih 2005 in 2006 (tč. d in h),
– račun o plačilu nadzora ekološkega
kmetovanja v letih 2005 in 2006 (tč. i),
– račun o plačilu kemijske analize zemlje
v letih 2005 in 2006 (tč. l),
– dovoljenje Zavoda za gozdove za posege na površinah, ki so po katastrski kulturi
opredeljene kot gozd (tč. a do e),
– ustrezno pravnomočno dovoljenje za
gradnjo pridobljeno v letih 2004, 2005 ali
2006 (tč. g, j in k),
– izjava Ministrstva za okolje in prostor,
da je opravljena presoja vplivov na okolje,
če agromelioracije, obnova oziroma ureditev
pomeni poseg v prostor in se opravlja na
površini 4 ha in več (tč. a do e),
– dokazilo o članstvu v društvu oziroma
združenju ekoloških kmetovalcev (tč. i),
– odločba upravne enote o prijavi obnove vinograda in vpisu v register pridelovalcev grozdja in vina (tč. a).
Agromelioracija, obnova oziroma ureditev ne sme biti v nasprotju z občinskim planom, oziroma mora biti v skladu s prostorskim planom (če gre za poseg v prostor).
Občina Ajdovščina bo pri vseh vlogah preverila ta pogoj in v primeru neizpolnjevanja
vlogo zavrnila.
B – subvencioniranje obrestne mere pri
kreditiranju investicij v objekte za kmetijsko
proizvodnjo, investicij v nakup mehanizacije,
investicij v dopolnilne dejavnosti in investicij
v nakup kmetijskih zemljišč, v skupni višini
4 mio SIT

Med upravičene stroške investicije se
štejejo stroški kupljene namakalne opreme.
Med upravičene stroške investicije se ne
štejejo stroški postavitve oziroma vgradnje
namakalne opreme.
i) spodbujanje ekološkega kmetovanja:
– prosilec je vključen v združenje ali društvo, ki združuje ekološke kmetovalce,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vključeno v kontrolo vsaj še 3 leta od prejema
zadnje podpore.
Višina sredstev znaša do 100% upravičenih stroškov ekološkega nadzora kmetijskih gospodarstev.
Med upravičene stroške se šteje strošek
ekološke kontrole kmetijskega gospodarstva, ki se izkaže z ustreznim računom.
j) spodbujanje adaptacij malih hlevov:
– z adaptacijo se stalež živali ne
zmanjša,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa
javni razpis,
– sredstev za urejanje hlevov s sistemom izplakovanja se ne dodeli.
Višina sredstev znaša do 30% vrednosti
upravičenih stroškov investicije, vendar ne
več kot znesek, ki ga dobimo, če bi dodelili
po 20.000 SIT na adaptirano stojišče za krave oziroma 15.000 SIT na stojišče za bike
oziroma telice. Višina sredstev je sorazmerna obsegu adaptacije hleva.
Med upravičene stroške se štejejo stroški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in elektro instalacij
(stroški dela in materiala) ter stroški inženiringa in nadzora.
k) spodbujanje urejanja starih, obstoječih
gnojišč:
– mnenje krajevne skupnosti o predvideni sanaciji,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa
javni razpis,
– za gnojišča, ki so z gradbenim dovoljenjem že predvidena v sklopu izgradnje živinorejskega objekta, se sredstev ne dodeli,
– ureditev gnojišča je skladna s predpisi
o graditvi tovrstnih objektov.
Višina sredstev znaša do 30% vrednosti
upravičenih stroškov investicije, vendar največ 2.000 SIT/m2.
Med upravičene stroške se štejejo stroški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in elektro instalacij
(stroški dela in materiala) ter stroški inženiringa in nadzora.
l) sofinanciranje analiz zemlje:
– sofinancira se stroške izdelave kemijske analize zemlje.
Višina sredstev znaša do 50% vrednosti
upravičenih stroškov.
Med upravičene stroške se šteje strošek
kemijske analize zemlje.
m) sofinanciranje stroškov zbiranja
mleka
– sofinancira se strošek zbiranja mleka,
– pozitivno mnenje Komisije za pripravo
predloga investicij v kmetijstvu.
Višina sredstev znaša do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma
do 40% upravičenih stroškov na ostalih območjih.
Med upravičene stroške pri sofinanciranju stroškov zbiranja mleka se štejejo
stroški zbiranja in transporta mleka od proizvajalca do mlekarne ter stroški organizacije zbiranja.
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a) za investicije za povečevanje prireje
mleka in mesa na kmetijah se obrestna
mera subvencionira pri bančnih kreditih:
– za novogradnje in adaptacije hlevov
za govedo, drobnico in konje, kjer je vrednost investicije najmanj 2 mio SIT,
– za hlevsko in dvoriščno opremo (linija
molže, linija spravila krme in drugo),
– za novogradnje prašičjih objektov,
kombinirano z najmanj 10 plemenskimi
svinjami in vzrejo mladičev,
– za novogradnje drugih živinorejskih
objektov minimalnega obsega, najmanj za
število živali, ki je opredeljeno za dodelitev
podpor pri novogradnjah točke g) 3. člena
tega pravilnika.
Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije na območju
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma do 10% na ostalih območjih.
Sredstva se dodeli v obliki subvencionirane
obrestne mere kreditom najetih v skladu s
tem pravilnikom.
Med upravičene stroške investicij pri novogradnjah in adaptacijah hlevov se štejejo
stroški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in
materiala), stroški strojnih in elektro instalacij (stroški dela in materiala) ter stroški
inženiringa in nadzora.
Upravičeni stroški investicij pri nakupu
hlevske in dvoriščne opreme se štejejo
stroški nakupa strojev oziroma opreme.
b) za investicije v posodabljanje strojnega parka na kmetijah se obrestna mera
subvencionira pri bančnih kreditih:
– za nakup sodobnih kmetijskih traktorjev s štirikolesnim pogonom in varnostno
kabino,
– za nakup sodobnih strojev v poljedelstvu, travništvu, trajnih nasadih in vrtnarstvu,
– za nakup sodobne dvoriščne mehanizacije,
– za nakup opreme in strojnih linij za
predelavo in dodelavo kmetijskih pridelkov
na domu.
Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije. Sredstva
se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere kreditom najetih v skladu s tem
pravilnikom.
Med upravičene stroške investicije pri
posodabljanju strojnega parka na kmetijah
se štejejo stroški nakupa strojev oziroma
opreme.
c) za investicije v dopolnilne dejavnosti
na kmetijah se obrestna mera subvencionira pri bančnih kreditih:
– za investicije v posodabljanje in povečevanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma na kmetijah,
– za investicije v posodabljanje in novogradnje kleti in objektov, povezanih s
prodajo in promocijo vin,
– za investicije v skladiščne in hladilne
kapacitete za skladiščenje sadja in zelenjave,
– za investicije v objekte za predelavo
mleka, mesa in sadja na kmetijah,
– za investicije v sušilnice za mesne
izdelke in sadje.
Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije na območju
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma do 10% na ostalih območjih.
Sredstva se dodeli v obliki subvencionirane
obrestne mere kreditom, najetih v skladu s
tem pravilnikom.
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Med upravičene stroške investicije pri
investicijah v dopolnilne dejavnosti na kmetijah se štejejo stroški gradbeno-obrtnih del
(stroški dela in materiala), stroški strojnih
in elektro instalacij (stroški dela in materiala), stroški opreme ter stroški inženiringa
in nadzora.
d) za nakup kmetijskih zemljišč se obrestna mera subvencionira pri bančnih kreditih pod naslednjimi pogoji:
– kmetija ima obdelana vsa svoja kmetijska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče predstavlja povečanje površine obdelovalnih kmetijskih zemljišč kmetije,
– kupljeno kmetijsko zemljišče se bo
uporabljalo za intenzivno kmetijsko pridelavo oziroma agromelioracijo, obnovo ali
ureditev.
Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije. Sredstva
se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere kreditom najetih v skladu s tem
pravilnikom.
Med upravičene stroške investicije spada kupnina kmetijskega zemljišča.
Splošni pogoji:
Višina kredita z bonificirano obrestno
mero, za investicije v skladu z nameni te
točke razpisa je največ 60% vrednosti upravičenih stroškov investicije razen investicij
v nakup opreme za hlajenje in skladiščenje
mleka, pri katerih je višina kredita z bonificirano obrestno mero do 100% vrednosti
upravičenih stroškov investicije.
– Doba odplačevanja kredita je odvisna
od višine kredita, pri čemer je do višine kredita 1,5 mio SIT doba odplačevanja 3 leta,
od višine kredita 1,5 mio SIT do 5 mio SIT
je doba odplačevanja 5 let ter nad 5 mio
SIT je doba odplačevanja 10 let.
– Prosilci lahko pridobijo kredit z bonificirano obrestno mero do tiste višine vrednosti investicije, kot jo za posamezno proračunsko obdobje določi občinski svet.
– Najvišja vrednost kredita z bonificirano obrestno mero, ki ga investitor lahko
pridobi je 10 mio SIT.
– Jamstvo za vračilo kredita je zavarovanje oziroma hipoteka, z izjemo kredita
do višine 1 mio SIT, kjer je skladno s pogoji banke, možnost zavarovanja kredita
s poroki.
– Enoletni moratorij odplačevanja kredita pripada prejemnikom sredstev, ki pridobijo kredit, višji od 3 mio SIT z dobo odplačevanja, daljšo od 5 let. V tem obdobju
se kreditojemalcem subvencionira celotna
obrestna mera.
– Doba za odplačevanje kreditov za nakup premičnin (kmetijska oprema, mehanizacija) je največ 5 let, za nakup oziroma
izgradnjo nepremičnin (stavbe, zemljišča)
pa 10 let.
– Potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa javni razpis.
Vloge za namene iz B sklopa tega razpisa se vlaga na posebnem obrazcu, ki se ga
dobi na vložišču Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, Ajdovščina.
Vlogi mora biti priloženo:
– izpolnjen obrazec vloge (za vsak namen svoja vloga),
– dokazilo o stalnem prebivališču (potrdilo matičnega urada o stalnem prebivališču ali fotokopija osebne izkaznice z
obeh strani ali fotokopija potnega lista (tč.
a do d),

– fotokopija delavske knjižice za fizične
osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane iz kmetijstva (tč. a do d),
– registracijske listine družbe za poslovne subjekte (tč. a do d),
– mnenje KSS o upravičenosti investicije ter ocena možnosti preživetja kmetije
(tč. a do d),
– poslovni načrt investicije za kredite v
višini 8 mio SIT in več (tč. a in c),
– ustrezno pravnomočno dovoljenje za
gradnjo pridobljeno v letih 2004, 2005 ali
2006 (tč. a in c),
– izdelan program trženja proizvodov in
izjavo o zagotovitvi lastne surovine za izvajanje dopolnilne dejavnosti (tč. c),
– predpogodba oziroma overjena kupna
pogodba v primeru nakupa kmetijskih zemljišč, ki je sklenjena v letu 2005 ali 2006
– original na vpogled (tč. d).
C – sofinanciranje namenov s področja
pospeševanja razvoja podeželja, povezanih z razvojem kmetijstva, v skupni višini
0,25 mio SIT
Sredstva za sofinanciranje programov
pospeševanja razvoja podeželja in razvoja
kmetijstva se dodeli za:
– delovanje društev, ki so neprofitna in
se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja podeželja ter kmetijstva,
– programe izobraževanja kmetijskih
proizvajalcev,
– programe obveščanja in informiranja
kmetijskih proizvajalcev,
– programe popularizacije kmetijstva ter
dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Višina sredstev znaša do 40% upravičenih stroškov izvedbe programa.
Med upravičene stroške spadajo stroški pisarniškega materiala, stroški izobraževalnih gradiv, stroški strokovne literature,
stroški predavateljev ter demonstratorjev v
okviru izobraževanj, stroški izdelave in distribucije brošur letakov ter reklam.
Vloga se vloži v pisni obliki z naslednjimi
prilogami:
– statut društva oziroma združenja, za
druge pravne osebe potrdilo o registraciji
pravne osebe,
– utemeljitev projekta z opredelitvijo pričakovanih rezultatov,
– izjava o prejetih sredstvih v preteklem
letu s stani Občine Ajdovščina.
Prejemniki sredstev za namene po točki
C tega razpisa so po izvedbi programa dolžni Občini Ajdovščina posredovati poročilo,
iz katerega morajo biti razvidni rezultati in
njihova realizacija v primerjavi s pričakovanimi rezultati.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstev
Za namene iz sklopa A do 1. 12. 2006.
Za namene iz sklopa B do 1. 12. 2006.
Za namene iz sklopa C do 1. 12. 2006.
5. Rok, v katerem morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu
in opremljenost ovitka
Vloge za namene iz A in B sklopa tega
razpisa morajo biti predložene na naslov:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina, osebno ali priporočeno po pošti
najkasneje do 5. maja 2006 v zapečatenem
ovitku, označenem z: »Ne odpiraj – prijava
na razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva«, na ovitku mora biti tudi jasno označen natančen namen, na katerega se vloga
nanaša.
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Vloge iz C točke tega razpisa morajo biti
predložene na naslov: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina, osebno ali
priporočeno po pošti v zapečatenem ovitku,
označenem s: »Prijava na razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva«. Rok za oddajo
vlog je 15. 9. 2006.
6. Datum odpiranja vlog in rok, v katerem
bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa
Odpiranje pravočasno prispelih vlog po
A in B točko tega razpisa bo 8. maja 2006 v
prostorih Občine Ajdovščina. Odpiranje vlog
ni javno. Vloge iz C točke tega razpisa se
odpira ob prispetju in obravnava na prvi
naslednji seji Komisije za pripravo predloga investicij v kmetijstvu. Prepozno prispele
vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno
opremljene se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Rok dopolnitve nepopolno predložene
vloge je 15 dni od dneva prejema poziva.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni
v roku 45 dni od dneva odpiranja vloge oziroma v 15 dneh od dneva obravnave vloge
pri Komisiji za pripravo predloga investicij v
kmetijstvu.
7. Prosilci morajo k vlogi priložiti vso z
razpisom zahtevano dokumentacijo, komisija pa lahko zahteva dostavitev dodatne
dokumentacije.
8. Občina Ajdovščina bo sredstva po tem
razpisu dodeljevala v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva.
9. Prejemniki sredstev bodo na podlagi
sklepa o dodelitvi sredstev sklenil pogodbo
z Občino Ajdovščina. S pogodbo bo natančneje urejen način in pogoji koriščenja sredstev ter izplačilo le-teh.
Občina Ajdovščina

– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu 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 Občine Kočevje, št.
01248-0100005213. 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 v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla;
f) izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino bo kupec poravnal
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje.
Če kupec v navedenem roku ne podpiše
pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade v korist prodajalca in velja,
da je kupec odstopil od pogodbe.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 14 dni od
dneva te objave na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Na zaprti
kuverti mora biti pod naslovom občine vidno
navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – (navesti konkretno nepremičnino) – Ne
odpiraj«. Ponudbi mora biti priloženo potrdilo o plačilu varščine.
7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki
se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, pri Mojci Bence, tel.
01/89-38-235.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kočevje

Št. 17/06
Ob-9513/06
Vrtnarska šola Celje, Višja strokovna
šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje
šole za program Vrtnarstvo
za naslednja področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
(angleščina),
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje,
3. Ekonomika in management podjetja,
4. Strokovna informatika,
5. Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti,
6. Organizacija poslovanja v vrtnarstvu,
7. Podjetništvu in trženje v vrtnarstvu,
8. Varovanje okolja,
9. Vrtnarska tehnologija,
10. Pridelovanje vrtnin,
11. Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin,
12. Pridelovanje drevnine,
13. Zemljemerstvo in priprava terena,
14. Gradiva in parkovna tehnika,
15. Zasaditev in vzdrževanje zelenih površin,
16. Praktično izobraževanje.
Kandidati morajo za pridobitev naziva
predavatelj Višje strokovne šole izpolnjevati
pogoje v skladu z zahtevami:
– 92. in 96. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
l. RS, št. 12/96, 23/96, 64/01),

– pravilnika o izobrazbi predavateljev in
drugih strokovnih delavcev v programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe Vrtnarstvo (Ur. l. RS, št. 29/04),
– kriterijev za določitev vidnih dosežkov
na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj Višje šole (Ur. l. RS, št. 72/01
– Uradne objave Ob-54848).
Prijave z življenjepisom in zahtevanimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na
naslov: Vrtnarska šola Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje,
s pripisom »Predavatelj VIŠ« v 8 dneh po
objavi.
O podelitvi naziva predavatelj višje šole
bo odločal Strokovni svet RS za poklicno in
strokovno izobraževanje.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni
v 15 dneh po končanem postopku.
Vrtnarska šola Celje
Št. 411-1/05-121
Ob-9869/06
Občina Kočevje objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
in 77/03), sklepa 20. redne seje Komisije
za vodenje, nadzor postopkov pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja z zemljišči in
objekti last Občine Kočevje z dne 28. 3.
2006 in Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javne ponudbe
Prodaja dveh poslovnih prostorov v Kočevski Reki 24, ki stoji na parc. št. 17/6, k.o.
Kočevska Reka, v izmeri 22,46 m2 (frizerski
salon) in 25,88 m2 (trgovina).
Poslovna prostora sta nezasedena in
se nahajata v pritličju večstanovanjskega
objekta.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino zanaša:
– poslovni prostor (frizerski salon) –
2,660.124 SIT,
– poslovni prostor (trgovina) – 3,060.802
SIT.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet z
nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi
kupec, ostale stroške v zvezi s pogodbo
konkretne nepremičnine nosi prodajalec.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz sodnega registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko TRR,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
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Št. 364-1/02-134
Ob-9871/06
Občina Kočevje objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
in 77/03), sklepa 20. redne seje Komisije
za vodenje, nadzor postopkov pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja z zemljišči in
objekti last Občine Kočevje z dne 28. 3.
2006 in Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javne ponudbe: prodaja gozdne koče Vrbovec, ki stoji na parc. št. 164,
k.o. Polom, v izmeri 172 m2.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša
1,900.585 SIT.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami. Davek na promet
z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega
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vpisa nosi kupec, ostale stroške v zvezi
s pogodbo konkretne nepremičnine nosi
prodajalec.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz sodnega registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko TRR,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– navedbo nepremičnine – gozdna koča
Vrbovec,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu 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, to je 190.058,50 SIT na
transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št. 01248-0100005213. 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 v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla;
f) izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino bo kupec poravnal
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje.
Če kupec v navedenem roku ne podpiše
pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade v korist prodajalca in velja,
da je kupec odstopil od pogodbe.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 14 dni od
dneva te objave na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Na zaprti
kuverti mora biti pod naslovom občine vidno
navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – gozdna koča Vrbovec – Ne odpiraj«.
Ponudbi mora biti priloženo potrdilo o
plačilu varščine.
7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki
se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska
26, 1330 Kočevje, pri Ani Štaudohar, tel.
041/406-182.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kočevje
Št. 330-1-002/2006
Ob-9881/06
Občina Ravne na Koroškem, v skladu
s sprejetim Odlokom o proračunu Občine
Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 28/06)
in sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
programov na področju kmetijstva v Občini
Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 29/06)
objavlja
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za
sofinanciranje programov na področju
kmetijstva v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2006
I. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini
Ravne na Koroškem za leto 2006.
II. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev namenjenih za izobraževanje je
750.000 SIT (3.129,69 EUR) na proračunski postavki 45111911-Izobraževanje kmetov in za sofinanciranje programov društev
900.000 SIT (3.755,63 EUR), na proračunski postavki 45111921-Financiranje društev
na področju kmetijstva.
III. Namen sredstev in upravičenci:
– za strokovno izobraževanje na področju kmetijstva,
– za redno dejavnosti društev,
– za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev in tekmovanj,
– za sofinanciranje čebelarskih društev
(po številu panjev).
Strokovno izobraževanje na področju
kmetijstva: upravičenci so društva ter pravne in fizične osebe, ki izvajajo strokovno izobraževalne naloge iz področja kmetijstva.
Sofinanciranje društev po programih:
Upravičenci so društva, ki delujejo na območju Občine Ravne na Koroškem.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem oziroma delujejo na območju občine;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– društva morajo imeti urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– da vsako leto občinski upravi redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov
in plan aktivnosti za prihodnje leto;
– da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika.
V. Zahtevana dokumentacija:
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– pregledno vsebinsko poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledno finančno poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledna vsebinska predstavitev programa v tekočem letu,
– ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
Obravnavane bodo le popolne vloge, ki
bodo oddane do predvidenega roka na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, s pripisom:
»Javni razpis – programi kmetijstva«. Ne
odpiraj!
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.

VI. Merila za dodelitev sredstev:
Sredstva za posamezne programe se
razdelijo glede na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
VII. Višina pomoči: opredeljena bo z izdanim sklepom, ki ga izda tajnik občine.
VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji
Pooblaščena oseba za posredovanje
informacij in razpisni dokumentaciji je vodja Oddelka za splošno gospodarstvo in KS
Darko Šuler, tel. 02/870-55-18.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, na sedežu Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne ali
na spletni strani www.ravne.si.
IX. Rok za prijavo in način dostave: vloge sprejema Občina Ravne na Koroškem,
Oddelek za splošno gospodarstvo in KS,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
do 28. aprila 2006 po pošti priporočeno ali
osebno v vložišče občine. Odpiranje vlog
bo v sredo 3. 5. 2006 ob 9. uri v sejni sobi
občine.
X. Rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Oddelek za splošno gospodarstvo in KS
Občine Ravne na Koroškem bo najkasneje v 15 dneh po zaključku razpisa pripravil
predlog izbora programov, in ga posredoval Odboru za gospodarstvo v obravnavo
in potrditev.
Prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni v roku 30 dni
po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci
programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 322-1/0003/2006
Ob-9882/06
Občina Ravne na Koroškem, v skladu
s sprejetim Odlokom o proračunu Občine
Ravne na Koroškem za leto 2006 (Ur. l. RS,
št. 28/06) in sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju turizma
v Občini Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št.
11/06) objavlja
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za
sofinanciranje programov na področju
turizma v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2006
I. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne
na Koroškem za leto 2006.
II. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje letnih
programov na področju turizma je 900.000
SIT (3.755,63 EUR) na proračunski postavki
45141821-Financiranje društev na področju
turizma in 2,000.000 SIT (8.345,85 EUR),
na proračunski postavki 45041837-Turistične prireditve.
III. Namen sredstev in upravičenci:
– za redno dejavnost turističnih društev,
– za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in
širšega pomena,
– za izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
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– za spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– za akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– za aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– za izvajanje projektov, ki povezujejo
več društev in drugih turističnih organizacij.
Upravičenci do sredstev so izvajalci na
področju turizma (turistična društva ter pravne in fizične osebe), ki izvajajo dejavnosti,
opredeljene v javnem razpisu.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– društva morajo imeti urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– da vsako leto občinski upravi redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov
in plan aktivnosti za prihodnje leto;
– da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika.
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– pregledno vsebinsko poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledno finančno poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledna vsebinska predstavitev programa v tekočem letu,
– ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
Obravnavane bodo le popolne vloge,
ki bodo oddane do predvidenega roka na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, s pripisom: »Javni razpis – programi turizma«.
Ne odpiraj!
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva za posamezne programe se
razdelijo glede na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
VII. Višina pomoči: opredeljena bo z izdanim sklepom, ki ga izda tajnik občine.
VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji:
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji je vodja
Oddelka za splošno gospodarstvo in KS,
Darko Šuler, tel. 02/870-55-18.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, na sedežu Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne ali
na spletni strani www.ravne.si.
IX. Rok za prijavo in način dostave: vloge sprejema Občina Ravne na Koroškem,
Oddelek za splošno gospodarstvo in KS,

Višina pomoči: do 70% stroškov umetne
osemenitve živali in pregleda brejosti
Pogoji za pridobitev: računi – potrdila o
osemenitvi ali pregleda brejosti živali
Zahtevke vlagajo: rejci plemenskih živali
B) Uvajanje ekološkega in integriranega
kmetovanja
1) Kontrola ekološkega in integriranega
kmetovanja
Višina pomoči: do 100% stroškov kontrole
Pogoji za pridobitev: račun opravljene
kontrole pooblaščene službe, potrdilo o
vključenosti v kontrolo ekološkega oziroma
integriranega kmetovanja
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetij ekološke
ali integrirane pridelave
2) Analiza zemlje
Višina pomoči: do 70% stroškov opravljene storitve
Pogoji za pridobitev: račun opravljene
storitve in gnojilni načrt
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskih gospodarstev
3) Trženje in promocija ekološkega kmetovanja
Višina pomoči: do 50% stroškov trženja
in promocije
Pogoji za pridobitev: računi stroškov trženja in promocije, vzorci promocije, potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega
kmetovanja
Zahtevke vlagajo: nosilci trženja in promocije ekološkega kmetovanja
4) Ekološka reja Pohorje-beef
Višina pomoči: v prvem letu preusmeritve do 30% stroškov reje, vendar največ do
200 EUR, v utečenem programu reje do 100
EUR za plemensko govedo
Pogoji za pridobitev: potrdilo o registraciji
goveda v programu Pohorje-beef, potrdilo o
vključitvi v kontrolo ekološkega kmetovanja
ter izjava upravičenca, da ukrep izvaja 5 let
Zahtevke vlagajo: rejci govedi Pohorjebeef
C) Strokovno izobraževanje
1) Subvencioniranje individualnega izobraževanja
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov
Pogoji za pridobitev: računi stroškov z
datumom od 27. 9. 2005 do 30. 9. 2006
Zahtevke vlagajo: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost
2) Organizacija predavanj, tečajev, seminarjev
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov
Pogoji za pridobitev: računi stroškov z
datumom od 27. 9. 2005 do 30. 9. 2006,
program strokovnega izobraževanja (datum,
vabilo, predavatelji), opredelitev ciljev in namenov izobraževanja, seznam udeležencev
izobraževanja s polnimi naslovi udeležencev, društva tudi izpisek iz registra društev
in program strokovnega dela društev za leto
2006
Zahtevke vlagajo: društva, ki imajo sedež na območju občine in institucije, ki izvajajo dejavnost za potrebe kmetijstva na
območju občine
3) Strokovne ekskurzije
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov
Pogoji za pridobitev: računi stroškov z
datumom od 27. 9. 2005 do 30. 9. 2006,
program ekskurzije, opredelitev ciljev in
namenov ekskurzije, seznam vseh udele-

Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
do 28. aprila 2006 po pošti priporočeno ali
osebno v vložišče občine. Odpiranje vlog
bo v sredo 3. 5. 2006 ob 9. uri v sejni sobi
občine.
X. Rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
Oddelek za splošno gospodarstvo in KS
Občine Ravne na Koroškem bo najkasneje v 15 dneh po zaključku razpisa pripravil
predlog izbora programov, in ga posredoval Odboru za gospodarstvo v obravnavo
in potrditev.
Prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni v roku 30 dni
po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci
programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 01/06
Ob-9946/06
Mestna občina Maribor objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 108/04) in Pravilnika o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor
(MUV, št. 12/03) ter Odloka o proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2006 (MUV,
št. 31/05)
razpis
za dodelitev finančne pomoči za razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Maribor za leto 2006
I. Splošni pogoji
1. Predmet javnega razpisa je finančna
pomoč za ukrepe kmetijske strukturne politike na območju Mestne občine Maribor
(v nadaljevanju občina). Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2006 v okvirni
višini 77,300.000 SIT, od tega na proračunski postavki:
– pospeševanje in razvoj kmetijstva v
okvirni višini 18,300.000 SIT, za namene:
A – živinorejo, B – uvajanje ekološkega in
integriranega kmetovanja, C – strokovno izobraževanje in D – druge oblike pospeševanja razvoja kmetijstva;
– urejanje kmetijskih zemljiščv okvirni višini 59,000.000 SIT, za namene: E – urejanje trajnih nasadov in F – izvedbo projektov
razvoja podeželja.
2. Za nepovratna sredstva finančne pomoči po tem razpisu lahko zaprosijo:
– kmetijska gospodarstva in druge fizične ter pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost in imajo kmetijske površine na
območju Mestne občine Maribor,
– društva, ki imajo sedež na območju občine, se ukvarjajo z dejavnostjo s področja
kmetijstva ter izvajajo aktivnosti na območju
občine,
– institucije, ki izvajajo dejavnost za potrebe kmetijstva na območju občine
– ali v njihovem imenu pooblaščeni prijavitelji.
3. Navedena nepovratna sredstva lahko
upravičenci pridobijo le pod pogojem podane izjave, da za isti namen niso prejeli
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov,
oziroma koliko sredstev so iz teh virov že
pridobili. Dodeljena sredstva posameznim
upravičencem morajo biti izkazana kot nujna za obstoj in razvoj kmetijskega gospodarstva.
II. Programi razvoja kmetijstva
A) Živinoreja
1) Reprodukcija živali
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žencev s polnimi naslovi ter izjave udeležencev iz Mestne občine Maribor, da so
se udeležili ekskurzije in navedeno višino
sredstev, ki so jo posamezniki plačali za
ekskurzijo
Zahtevke vlagajo: društva, ki imajo sedež na območju občine in institucije, ki izvajajo dejavnost za potrebe kmetijstva na
območju občine
4) Strokovna tekmovanja
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov
Pogoji za pridobitev: računi stroškov z
datumom od 27. 9. 2005 do 30. 9. 2006,
seznam vseh udeležencev z naslovi, izjave udeležencev iz Mestne občine Maribor,
da so se udeležili tekmovanja in navedeno
višino sredstev, ki so jo posamezniki plačali
za tekmovanje
Zahtevke vlagajo: društva, ki imajo sedež na območju občine in institucije, ki izvajajo dejavnost za potrebe kmetijstva na
območju občine
Pogoji za pridobitev: računi stroškov z
datumom od 27. 9. 2005 do 30. 9. 2006,
seznam vseh udeležencev z naslovi in udeležencev iz Mestne občine Maribor
Zahtevke vlagajo: organizatorji strokovnih tekmovanj, udeleženci tekmovanj
D) Druge oblike pospeševanja kmetijstva
1) Projekti pospeševanja razvoja kmetijstva
Višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov oziroma do 50% upravičenih stroškov
za območja z omejenimi dejavniki za pripravo projektov oziroma uvajanje novih kultur in
tehnologij v kmetijstvu, predelavi in trženju
kmetijskih proizvodov, pri čemer lahko stroški dokumentacije znašajo do 12% upravičenih stroškov celotne investicije
Pogoji za pridobitev: projektna dokumentacija s finančnim načrtom, roki izvedbe, sofinancerji, računi izvedbenih del – materiala
in storitev
Zahtevke vlagajo: nosilci projektov
2) Projekti kmetijskih gospodarstev za
dopolnilne dejavnosti in prestrukturiranje –
poslovni načrti in projektna dokumentacija
za investicije na kmetiji
Višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov oziroma do 50% upravičenih stroškov
za območja z omejenimi dejavniki za pripravo projektne dokumentacije za investicije na
kmetijah, pri čemer lahko stroški dokumentacije znašajo do 12% upravičenih stroškov
celotne investicije
Pogoj za pridobitev: račun izdelave in
izvod poslovnega načrta kmetije ter projektne dokumentacije, gradbeno dovoljenje,
finančni načrt projekta, mnenje Kmetijske
svetovalne službe o perspektivnosti investicije
Zahtevke vlagajo: nosilci projektov kmetijskega gospodarstva
3) Subvencioniranje obresti
Višina pomoči: do 100% letnih obresti od
najetih bančnih kreditov v letu 2005 in 2006
za gradbeni material, storitve in opremo
Pogoj za pridobitev: kreditna pogodba,
izračun obresti od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006,
dokazilo o plačanih obresti, poslovni načrt
kmetije, mnenje Kmetijske svetovalne službe o perspektivnosti investicije
Zahtevke vlagajo: nosilci investicije kmetijskega gospodarstva
E) Urejanje trajnih nasadov
1) Višina pomoči: do 50% upravičenih
stroškov investicije za reprodukcijske ma-
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teriale in strojne storitve, vendar največ do
2000 EUR za obnovo hektarja trajnega nasada
Pogoji za pridobitev: ureditveno investicijski program z izračunom vrednosti investicije, računi materialnih stroškov in stroškov
opravljenih storitev ter mnenje o perspektivnosti investicije Kmetijsko svetovalne
službe
Zahtevke vlagajo: nosilci investicije kmetijskega gospodarstva
F) Izvedba projektov razvoja podeželja
1) Male agromelioracije
Višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov oziroma do 50% upravičenih stroškov
za območja z omejenimi dejavniki za izdelavo investicijskega programa in strojnih
agromelioracijskih del izvedenih v tekočem
letu
Pogoji za pridobitev: investicijski program
agromelioracije izdelan pri Kmetijski svetovalni službi in račun izdelave investicijskega
programa in izvedbe agromelioracije
Posebni pogoj: agromelioracija najmanj
1 ha kmetijske površine
Zahtevke vlagajo: nosilci investicije–kmetijska gospodarstva ali njihovi pooblaščeni
prijavitelji, za kmetijsko zemljišče v občini
2) Namakanje kmetijskih zemljišč
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov nakupa namakalne opreme lastnikov
kmetijskih zemljišč
Pogoji za pridobitev: računi za namakalno opremo, pogodba o priključitvi na veliki
namakalni sistem ali dovoljenje za koriščenje vode za male sisteme
Zahtevke vlagajo: nosilci investicije–kmetijska gospodarstva ali njihovi pooblaščeni
prijavitelji, za kmetijsko zemljišče v občini
3) Turistične, učne in tematske poti
Višina pomoči: do 80% upravičenih stroškov izdelave in postavitve informacijskih in
usmerjevalnih tabel, ureditve počivališč
Pogoji za pridobitev: izdelani programi,
računi stroškov – izvedbenih del in materialov
Zahtevke vlagajo: nosilci projektov
III. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 9. 2006.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo« dostaviti
na naslov Mestna občina Maribor, Oddelek
za gospodarske dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo
prijave oddane do 29. 9. 2006 v glavni pisarni Mestne občine Maribor, soba št. 121/I do
12. ure oziroma poslane po pošti s poštnim
žigom do vključno 30. 9. 2006. Na hrbtni
strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja.
Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prispele prijave
bo komisija odpirala trikrat, in sicer prvič do
30. 6. 2006, drugič do 10. 9. 2006 in tretjič
najkasneje do 5. 10. 2006. Odpiranje prijav ni javno. Če prijava ne bo popolna, bo
prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno obveščen s pozivom na dopolnitev
vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 15. 11. 2006. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena do 31. 12.
2006.
Prepozno vložene prijave komisija ne bo
odpirala in bodo vrnjene prijaviteljem brez

možnosti sodelovanja v ocenjevalnem postopku.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo pri Oddelku za
gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 222/II ali
226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Dodatne informacije so na voljo na tel. 22-01-387, Petra Klarič, na spletni
strani www.maribor.si ali elektronskem naslovu mestna.obcina@maribor.si, z navedbo »razpis kmetijstvo«.
Mestna občina Maribor
Št. 03/06
Ob-9947/06
Mestna občina Maribor objavlja na podlagi Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/03), ob uporabi Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 108/04) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006
(MUV, št. 31/05)
razpis
za sofinanciranje stroškov prve
zaposlitve brezposelne osebe z visoko
izobrazbo
Predmet
Program opredeljuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za prvo zaposlitev
brezposelnih oseb, prijavljenih pri Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi
Maribor (v nadaljevanju zavod) z visoko
izobrazbo, pri katerih je dodelitev finančnih sredstev nujno potrebna za realizacijo
prve zaposlitve; izvaja se v sodelovanju z
zavodom.
Namen
Spodbujanje reševanja brezposelnosti oseb s sofinanciranjem prvih zaposlitev
oseb z visoko izobrazbo.
Upravičenci
Prijavijo se lahko samostojni podjetniki
posamezniki ali družbe, ki izpolnjujejo pogoje za malo ali srednjo gospodarsko družbo
skladno s 4. členom Pravilnika o finančni
pomoči za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Maribor, s poslovnim sedežem na
območju Mestne občine Maribor, in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in
prestrukturiranje;
– ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, transport, kmetijstvo in ribištvo;
– so podpisali oziroma bodo najkasneje do 31. 10. 2006 popisali pogodbo
o spodbujanju novega zaposlovanja težje
zaposljivih oseb – subvencija v enkratnem
znesku z Zavodom RS za zaposlovanje,
Območno službo Maribor in s to pogodbo
zagotavljajo:
– zaposlitev za najmanj eno leto na
delovnem mestu z zahtevano visoko stopnjo
izobrazbe brezposelni osebi s pridobljeno
visoko stopnjo izobrazbe, ki je bila kot brezposelna oseba prijavljena pri zavodu pred
dnevom zaposlitve in ji ta zaposlitev pomeni prvo zaposlitev (v nadaljevanju delavec)
ter je pred manj kot dvema letoma končala
redno šolanje;
– delavec mora imeti stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor.
Sofinancirata se maksimalno dve prvi zaposlitvi pri istem delodajalcu. Upoštevale se
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bodo tiste zaposlitve, kjer je bila pogodba
med delodajalcem in delavcem podpisana
v obdobju od 1. 11. 2005 dalje do vključno
30. 9. 2006.
Višina pomoči
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2006 v okvirni višini 4,5 mio SIT.
Samostojni podjetniki posamezniki oziroma družbe, ki bodo zaposlile delavce, ki se
prvič zaposlujejo in imajo visoko izobrazbo,
lahko pridobijo finančna sredstva v odvisnosti od višine sredstev, ki so jih oziroma
jih bodo pridobile pri zavodu v isti namen;
občina bo dodeljevala finančna sredstva v
takšni višini, da višina finančnih sredstev, ki
jih bo posamezni samostojni podjetnik posameznik ali družba pridobila od zavoda in
od občine za namen prve zaposlitev brezposelne osebe z visoko izobrazbo skupaj, ne
bo presegla 1,000.000 SIT, če gre za delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden oziroma
500.000 SIT, če gre za delovni/zavarovalni
čas 20 ur na teden.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Rok in način prijave na razpis
Razpis je odprt do 30. 9. 2006.
Prijavo z dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, je potrebno v zaprti
kuverti s pripisom »Ne odpiraj, razpis za
prvo zaposlitev« dostaviti na naslov Mestna
občina Maribor, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (upoštevale se bodo oddane prijave v
glavni pisarni Mestne občine Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, soba št. 121/I do vključno
29. 9. 2006 do 12. ure oziroma prijave, poslane po pošti s poštnim žigom do vključno
30. 9. 2006). Na hrbtni strani kuverte morata
biti priimek in ime samostojnega podjetnika
posameznika oziroma firma družbe ter poslovni sedež.
Odpiranje prijav ni javno. Strokovna komisija bo prijave odpirala trikrat, prvič v roku
do 30. 6. 2006, drugič v roku do 10. 9. 2006
in tretjič v roku do 5. 10. 2006.
Če prijava ne bo vsebovala vse zahtevane dokumentacije, bo prijavitelj v 8 dneh od
odpiranja prijav pisno obveščen s pozivom
na dopolnitev vloge.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale formalnih
pogojev razpisa, bo komisija zavrgla.
Prepozno vložene prijave komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem
brez možnosti sodelovanja v ocenjevalnem
postopku.
Prijave bo komisija obravnavala v celoti
do 31. 10. 2006. Prijavitelji bodo o rezultatih
razpisa obveščeni do 15. 11. 2006.
Brezplačno razpisno dokumentacijo z
vsemi prilogami lahko zainteresirani dvignejo pri Oddelku za gospodarske dejavnosti
mestne uprave Mestne občine Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, soba 228/II ali 226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne
občine Maribor, www.maribor.si, področje
razpisi.
Dodatne informacije so na voljo na tel.
22-01-382, Breda Voh ali na elektronskem
naslovu: mestna.obcina@maribor.si, s pripisom »razpis za prvo zaposlitev«.
Mestna občina Maribor

Št. 02/06
Ob-9948/06
Mestna občina Maribor objavlja na podlagi Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/03), ob uporabi Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 108/04) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2005
(MUV, št. 31/05)
razpis
za sofinanciranje stroškov
samozaposlitve
Predmet
Program opredeljuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za samozaposlitve
brezposelnih oseb, prijavljenih pri Zavodu
RS za zaposlovanje, Območni službi Maribor (v nadaljevanju zavod), pri katerih je
dodelitev finančnih sredstev nujno potrebna
za realizacijo samozaposlitve; izvaja se v
sodelovanju z zavodom.
Upravičenci
Prijavijo se lahko fizične brezposelne
osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri zavodu kot registrirane
brezposelne osebe; upoštevane bodo tiste
prijave, kjer je samozaposlitev realizirana v
obdobju od 1. novembra 2005 do 30. septembra 2006.
Splošni pogoji
Registracija dejavnosti mora biti izvedena na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, in sicer:
– kot samostojni podjetnik posameznik,
ki opravlja gospodarsko dejavnost kot svojo
izključno dejavnost ali
– kot ustanovitelj oziroma soustanovitelj
družbe, ki je v tej družbi v rednem delovnem
razmerju.
Poslovni sedež samostojnega podjetnika
posameznika oziroma družbe mora biti na
območju Mestne občine Maribor.
Stalno prebivališče fizične osebe, ki se
samozaposluje, mora biti na območju Mestne občine Maribor.
Samozaposlitev mora trajati najmanj dve
leti.
Višina sredstev
Sredstva za namen vzpodbujanja samozaposlovanja so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2006 v okvirni višini 71 mio SIT.
Fizične osebe lahko pridobijo finančna
sredstva v odvisnosti od višine sredstev, ki
so jih oziroma jih bodo pridobile pri zavodu;
občina bo dodeljevala finančna sredstva v
takšni višini, da višina finančnih sredstev, ki
jih bo posamezna fizična oseba pridobila od
zavoda in od občine za namen samozaposlitve skupaj, ne bo presegla 1,000.000 SIT;
glede na to, da so sredstva omejena, bo
višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni
upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Tiste fizične osebe, ki so pridobile sredstva v namen samozaposlitve iz proračuna
občine na razpisih, objavljenih v preteklih
letih v isti namen, niso upravičene do finančnih sredstev po tem razpisu.
Rok in način prijave na razpis
Razpis je odprt do 30. 9. 2006.
Prijavo z dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj, razpis za sa-
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mozaposlitev« dostaviti na naslov Mestna
občina Maribor, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor (upoštevane bodo oddane prijave
v glavni pisarni Mestne občine Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, soba št. 121/I, do vključno
29. 9. 2006 do 12. ure oziroma prijave, poslane po pošti s poštnim žigom do vključno
30. 9. 2006).
Na hrbtni strani kuverte morata biti priimek in ime prijavitelja in njegov polni naslov.
Odpiranje prijav ni javno. Strokovna komisija bo prijave odpirala trikrat, prvič v roku
do 30. 6. 2006, drugič v roku do 10. 9. 2006
in tretjič v roku do 5. 10. 2006.
Če prijava ne bo vsebovala vse zahtevane dokumentacije, bo prijavitelj v 8 dneh od
odpiranja prijav pisno obveščen s pozivom
na dopolnitev vloge.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale formalnih
pogojev razpisa, bo komisija zavrgla.
Prepozno vložene prijave komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem
brez možnosti sodelovanja v ocenjevalnem
postopku.
Prijave bo komisija obravnavala v celoti
do 31. 10. 2006. Prijavitelji bodo o rezultatih
razpisa obveščeni do 15. 11. 2006.
Brezplačno razpisno dokumentacijo z
vsemi prilogami lahko zainteresirani dvignejo pri Oddelku za gospodarske dejavnosti
mestne uprave Mestne občine Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, soba 228/II ali 226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne
občine Maribor, www.maribor.si, področje
razpisi.
Dodatne informacije so na voljo na tel.
22-01-382, Breda Voh ali na elektronskem
naslovu: mestna.obcina@maribor.si, s pripisom »razpis za samozaposlitev«.
Mestna občina Maribor
Št. 04/06
Ob-9949/06
Mestna občina Maribor objavlja na podlagi Odloka o podpornem okolju za podjetništvo v Mestni občini Maribor (MUV, št. 4/06)
ob uporabi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
108/04) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 (MUV, št. 31/05)
razpis
za sofinanciranje stroškov organizacije
strokovnih srečanj na področju
gospodarstva
Predmet
Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za sofinanciranje stroškov organizacije strokovnih srečanj na področju gospodarstva,
ki so se oziroma se bodo izvajala v obdobju
od 1. 11. 2005 do 30. 9. 2006 na območju
Mestne občine Maribor.
Namen
K spodbujanju podjetništva in ustvarjanju ugodnega podjetniškega okolja sodi tudi
ustvarjanje ugodnih razmer za raziskave in
inovacije; k temu lahko v veliki meri pripomorejo ustrezno organizirane strokovne
konference, srečanja, simpoziji, saj je izmenjava različnih znanj in izkušenj na navedenem področju zelo pomembna.
Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2006 v okvirni višini 5 mio SIT. Nepovratna finančna
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sredstva se lahko pridobijo največ v višini
do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci
Članice univerze, raziskovalne in druge
organizacije, gospodarske družbe, samostojni podjetniki in društva s poslovnim sedežem na območju Mestne občine Maribor,
ki v okviru svoje dejavnosti opravljajo tudi
dejavnost organizacije strokovnih srečanj.
Upravičeni stroški
Stroški promocijskega materiala, stroški
izdelave zbornika oziroma biltena, stroški
najema prostora in predavateljev.
Rok in način prijave na razpis
Razpis je odprt do 30. 9. 2006.
Prijavo z dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, je potrebno v zaprti
kuverti s pripisom »Ne odpiraj, razpis za
sofinanciranje strokovnega srečanja« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor,
Oddelek za gospodarske dejavnosti, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor (upoštevale se bodo oddane prijave v glavni pisarni
Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta
1, soba št. 121/I, do vključno 29. 9. 2006 do
12. ure oziroma prijave, poslane po pošti
s poštnim žigom do vključno 30. 9. 2006).
Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in
polni naslov prijavitelja.
Odpiranje prijav ni javno. Strokovna komisija bo prijave odpirala trikrat, prvič v roku
do 30. 6. 2006, drugič v roku do 10. 9. 2006
in tretjič v roku do 5. 10. 2006.
Če prijava ne bo vsebovala vse zahtevane dokumentacije, bo prijavitelj v 8 dneh od
odpiranja prijav pisno obveščen s pozivom
na dopolnitev vloge.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale formalnih
pogojev razpisa, bo komisija zavrgla.
Prepozno vložene prijave komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem
brez možnosti sodelovanja v ocenjevalnem
postopku.
Prijave bo komisija obravnavala v celoti
do 31. 10. 2006. Prijavitelji bodo o rezultatih
razpisa obveščeni do 15. 11. 2006.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo pri Oddelku za
gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 228/II ali
226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si, področje razpisi.
Dodatne informacije so na voljo na tel.
22-01-382, Breda Voh ali na elektronskem
naslovu: mestna.obcina@maribor.si, s pripisom »razpis strokovno srečanje«.
Mestna občina Maribor
Št. 608/2006
Ob-9954/06
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave št. 42/2000,
30/2001 in 29/2003), Zakona o poslovnih
stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS,
št. 18/74, 34/88 in Ur. l. RS, št. 3/00 in
102/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03), Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Uradne objave, št. 6/2003 in 7/2003)
in sklepa komisije za poslovne prostore dne
14. 4. 2004, objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
z zbiranjem pisnih ponudb
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Koper, Carpacciov trg 4, poslovni prostor v izmeri 37 m2, oddajamo za pisarniško
ali drugo mirno obrtno storitveno dejavnost.
Izklicna cena mesečne najemnine znaša v
mesecu marcu 2006, 45.445 SIT.
Koper, Budičinova 3a, poslovni prostor
v izmeri 26,86 m2, oddajamo za pisarniško
ali drugo mirno obrtno storitveno dejavnost.
Izklicna cena mesečne najemnine za mesec
marec 2006, znaša 40.171 SIT.
Koper, Trubarjeva 2, pomožni poslovni
prostor, v izmeri 50 m2, oddajamo za skladiščno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša v mesecu marcu 2006, 28.766
SIT.
Koper, Župančičeva 45, usposobljen poslovni prostor s pridobljenim uporabnim dovoljenjem v izmeri, 34,90 m2, za dejavnost
pisarniške ali obrtno storitveno dejavnost.
Izklicna mesečna najemnina znaša za mesec marec 2006, 56.998 SIT.
Koper, Župančičeva 28, usposobljen
poslovni prostor s pridobljenim uporabnim
dovoljenjem v skupni izmeri 36,25 m2. Oddajamo za obrtno storitveno dejavnost kozmetičnih ali frizerskih salonov. Izklicna mesečna najemnina za mesec marec 2006,
znaša 59.697 SIT.
Koper, Ulica Stare pošte 3, poslovni prostor v izmeri 77,68 m2, oddajamo za pisarniško dejavnost. Izklicna mesečna najemnina
za mesec marec 2006, znaša 86.621 SIT.
Koper, Verdijeva ulica 7, delno usposobljen poslovni prostor v izmeri 81,40 m2,
oddajamo za pisarniško dejavnost. Izklicna
mesečna najemnina znaša za mesec marec
2006, 67.327 SIT.
Koper, Pristaniška 5, delno usposobljen
poslovni prostor v izmeri 25 m2, oddajamo
za pisarniško ali obrtno storitveno dejavnost.
Izklicna mesečna najemnina za mesec marec 2006, znaša 41.102 SIT.
Koper, Pristaniška 7, neusposobljen poslovni prostor zgrajen do IV. gradbene faze,
v izmeri 30 m2, oddajamo za pisarniško ali
drugo mirno obrtno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša za mesec
marec 2006, 37.651 SIT. Morebitna vlaganja
najemnika v usposobitev poslovnega prostora, se pobotajo z najemnino.
Koper, Pristaniška 1, usposobljen poslovni prostor v izmeri 59,91 m2 oddajajmo
za namen opravljanja storitev s področja
turizma, ki vključuje program turistične informativne pisarne, prodaje spominkov in
drugo po dogovoru, v skladu s potrebami
najemodajalca. Dejavnost bo izbrani najemnik lahko začel opravljati predvidoma v
sredini meseca maja 2006. Izklicna mesečna najemnina za mesec marec 2006, znaša
103.982 SIT.
Koper, Valvasorjeva 43, usposobljen poslovni prostor s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, v izmeri 33,35 m2, oddajamo za
pisarniško. Izklicna mesečna najemnina za
mesec marec 2006, znaša 41.949 SIT.
Sočerga 5, poslovni prostor v skupni izmeri 361,10 m2, oddajamo za proizvodno ali
obrtno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina za mesec marec 2006, znaša
293.380 SIT.
Vsi prostori se oddajo v najem za nedoločen čas. V izklicni mesečni najemnini DDV
ni obračunan v skladu z 2. točko 1. odstavka
27. člena Zakona o DDV.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
razpis lahko dobite v času trajanja razpisa,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. uri in

ob sredah od 14. do 17. ure, v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper (pritličje desno).
Popolna ponudba na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu
varščine v višini treh mesečnih ponujenih
najemnin, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba
za najem poslovnega prostora v... (vpisati
tudi naslov prostora na katerega se nanaša ponudba) z oznako 3528-8/2006« mora
prispeti v zaprti in označeni ovojnici najkasneje do 24. 4. 2006 na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva ul. št. 10, (po pošti,
ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, pritličje desno). Na hrbtni strani
kuverte mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Prav tako ne bo upoštevala vlog
ponudnikov, ki že imajo v najemu poslovni
prostor Mestne občine Koper, vendar kršijo
določila najemne pogodbe.
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika,
komisija uporablja določbe Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem. Če
komisija med ponudniki ne bo mogla izbrati
najemnika, lahko izvede licitacijo oziroma si
pridržuje pravico, da ponovi objavo javnega
razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan
v roku 30 dni skleniti pogodbo o najemu
poslovnega prostora v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da
po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Interesentom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodnem telefonskem dogovoru s strokovno službo Urada
za nepremičnine, tel. 05/664-62-75. Razpis
in razpisni pogoji z razpisno dokumentacijo
so na vpogled tudi na spletni strani Mestne
občine Koper: www.koper.si.
Mestna občina Koper

Javne dražbe
Št. 46502-0009/2004
Ob-9715/06
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 80.d in 80.h člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU), 39.
člena Uredbe o pridobivanju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, 12/03 in 77/03) in 109. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
78/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v k.o. Telče
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200; faks 07/81-61-210.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 1434, gozd v izmeri 35950 m², vpisana v
vl. št. 40, k.o. Telče, last Občine Sevnica.

37 / 7. 4. 2006 /

2757

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Izklicna cena je 2,372.700 SIT. V ceno
ni vključen davek na promet z nepremičninami.
Osnovna namenska raba nepremičnine
po prostorskih sestavinah planskih aktov
občine je opredeljena kot lesno proizvodni
gozd.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v
tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na transakcijski
račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v
celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v
pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljene nepremičnine.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 8. maja 2006 na sedežu
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica,
pisarna 215, z začetkom ob 11. uri.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator bo
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina: ponudniki morajo do začetka
javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene na transakcijski račun Občine
Sevnica št. 01310-0100008286 s sklicem, za
namen javna dražba – k.o. Telče.
9. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 8. maja 2006
do 10. ure na naslovu organizatorja, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica, v vložišče (soba št.
214) v drugem nadstropju stavbe. Javne
dražbe se lahko udeleži le tisti, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
10. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan

10% od izklicne cene nepremičnine, za katero bo dražil na javni dražbi, na podračun
Občine Žalec št. 01390-0100004366, s pripisom »za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli pa vrnila brez obresti v roku treh dni
po končani dražbi.
6. Pogodba o prodaji nepremičnine mora
biti sklenjena najpozneje v 30 dneh po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki je
na dražbi uspel, v 8 dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
nakupa odstopil, pri čemer varščina zapade
v korist Občine Žalec.
7. Kupnino mora kupec poravnati v
osmih dneh po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino pravnega posla.
8. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
9. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija za vodenje in
nadziranje postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 24. 4.
2006 vplačal varščino in pred pričetkom
dražbe predložil vsa zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za večkratnik zneska 200.000 SIT.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
a) Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
b) Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj.
c) Javna dražba se izvaja v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
10. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan
pa je vrniti varščino brez obresti.
11. Javna dražba bo opravljena v ponedeljek, dne 24. 4. 2006 ob 13. uri, v sejni
sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5,
Žalec.
12. Vsa dodatna pojasnila in informacije
lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, vsak delovni dan med 11. in 12. uro
na tel. 03/703-64-14. Ogled nepremičnine in
druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino
je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Žalec

med uradnimi urami pri Alenki Šintler,
tel. 07/81-61-232 in Mateji Konajzler, tel.
07/81-61-223.
Imenovana komisija za vodenje javne
dražbe lahko s soglasjem župana ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Postopek prodaje predmetnega zemljišča poteka tudi na Upravni enoti Sevnica,
kamor morajo ponudniki oddati izjavo o
sprejemu ponudbe.
12. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč ogled nepremičnine, ki je predmet
javne dražbe.
Občina Sevnica
Št. 158/2006
Ob-9855/06
Občina Žalec objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03) ter na podlagi
sklepa Občinskega sveta Občine Žalec, št.
465-02-009/2006 z dne 3. 4. 2006
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, Žalec, tel. 03/713-64-14,
faks 03/713-64-64.
2. Predmet javne dražbe:
a) Nepremičnina parc. št. 749/1 pašnik
v izmeri 437 m2, vpisana v vl. št. 278 k.o.
Velika Pirešica.
Predmetno zemljišče je z lokacijsko informacijo Občine Žalec št. 35004-1323/2005 z
dne 29. 11. 2006 opredeljeno kot stavbno
zemljišče in sodi v kompleks zemljišč, na
katerih je z Odlokom o zazidalnem načrtu
za bencinski servis Velika Pirešica (Ur. l.
RS, št. 7/98) predvidena gradnja bencinskega servisa.
3. Izklicna cena za predmetno zemljišče
je 10,574.400 SIT. V ceno je že vključen
20% DDV.
4. Pogoji javne dražbe: dražitelji morajo
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, v kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno
pri notarju ali na Upravni enoti s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik.
5. Vsak dražitelj mora do vključno ponedeljka, 24. 4. 2006 plačati varščino v višini
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Št. 478-5/2006
Ob-10064/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega
finančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 37/05) objavlja
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javno dražbo
za prodajo počitniških prikolic IMVAdria Kamper MSE 500
1. Predmet prodaje:
Enaindvajset počitniških prikolic IMVAdria Kamper MSE 500, ki so stacionirane v
naselju Počitniškega doma MNZ Debeli rtič,
Jadranska 79, Ankaran. Dimenzije prikolic:
dolžina 5,2 m, širina 2,4 m in višina 2 m.
Prikolice so izdelane leta 1988, imajo po pet
ležišč in mini kuhinjo. Številke šasij:
VY14901SEJ3000418,
VY14901SEJ3000475,
VY14901SEJ3000431,
VY14901SEJ3000407,
VY14901SEH3000339,
VY14901SEJ3000367,
VY14901SEJ3000373,
VY14901SEH3000334,
VY14901SEJ3000371,
VY14901SEJ3000433,
VY14901SEJ3000434,
VY14901SEJ3000426,
VY14901SEJ3000416,
VY14901SEH3000342,
VY14901SEH3000337,
VY14901SEH3000323,
VY14901SEH3000345,
VY14901SEH3000318,
VY14901SEH3000307,
VY14901SEH3000322,
VY14901SEH3000306.
Prednost pri nakupu bodo imeli dražitelji,
ki bodo ponudili odkup vseh enaindvajsetih prikolic. V primeru, da takih dražiteljev
ne bo, se bodo prikolice prodajale vsaka
posebej.
2. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: izklicna cena za posamezno počitniško
prikolico, ki je predmet javne dražbe, znaša 150.000 SIT. Najnižji znesek zvišanja je
10.000 SIT. Izklicna cena za vseh enaindvajset počitniških prikolic je 3,000.000 SIT.
Najnižji znesek zvišanja je 50.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
4. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine, posest pa
z opravljeno primopredajo prikolic.
5. Varščina:
Ponudniki morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene. Če ponujajo odkup vseh
dvajsetih prikolic, vplačajo kavcijo v višini
300.000 SIT, če pa ponujajo odkup posamezne prikolice, pa 15.000 SIT za vsako
prikolico, za katero ponujajo odkup.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-299000848003206.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
6. Drugi pogoji:
– prikolice so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
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postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora prikolice prevzeti v roku
15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe,
vendar ne pred plačilom celotne kupnine,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in
67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje
in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja MNZ s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni
do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
7. Ogled premičnin: ogled prikolic, ki so
predmet prodaje, je mogoč 5. in 6. maja
2006 od 8. do 15. ure. Kontaktna oseba za
ogled prikolic je Vilijem Kuronja, upravnik Počitniškega doma MNZ, tel. 05/652-80-40.
8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 12. 5. 2006, ob 12.
uri, v prostorih Počitniškega doma MNZ Debeli Rtič, Jadranska 79, Ankaran.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani
varščini.
Ministrstvo za notranje zadeve

Razpisi delovnih
mest
Su 010602/2006

Ob-9848/06

Popravek
V javnem natečaju Okrajnega sodišča v
Murski Soboti za dve uradniški delovni mesti
- pravosodni sodelavec (sodni referent v zemljiški knjigi), objavljenem v Uradnem listu
RS št. 34, dne 31. 3. 2006, se popravi:
3. alinea javnega natečaja prostih delovnih mest se spremeni, tako da glasi: »opravljen strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda.«
Besedilo dosedanjega odstavka: »V naziv se lahko imenuje kandidat, ki nima opravljenega izpita iz strokovnega upravnega
izpita iz Sodnega reda, pod pogojem, da
oba izpita opravi najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv, sicer se imenovanje
v naziv razveljavi« se nadomesti z naslednjim besedilom: »V naziv se lahko imenuje
kandidat, ki nima opravljenega strokovnega
upravnega izpita in izpita iz Sodnega reda,
pod pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv, sicer
se imenovanje v naziv razveljavi.«
Popravek dopolnjujemo z naslednjim besedilom: »Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj (stopnjo

izobrazbe in čas opravljanja dela) in z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati
poslati v roku 8 dni od objave popravka javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v
Murski Soboti, Urad predsednice, Slomškova
21, 9000 Murska Sobota z označbo »javni
natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščeni le
kandidati, katerih vloge bodo popolne, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnikov
bo izdan sklep, ki bo vročen izbranim kandidatom, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri sekretarki Okrožnega sodišča v Murski Soboti, tel. 02/535-29-02.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
Št. 100-07/06-1
Ob-9501/06
Občina Komen na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, 113/05)
objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji svetovalec za področje družbenih dejavnosti.
Delovno mesto višji svetovalec za družbene dejavnosti je uradniško delovno mesto,
ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec
III, višji svetovalec II ali višji svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen strokovni izpit iz javne uprave
(državni izpit iz javne uprave),
– poznavanje osnovnih računalniških
programov (Word, Excel…),
– aktivno znanje angleškega jezika.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave ter strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije (fotokopija osebne izkaznice, potnega lista…),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča oziroma
pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
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Strokovna usposobljenost kandidatov se
bo 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 delovnimi izkušnjami v javni upravi ter s
poznavanjem delovnega področja družbenih dejavnosti.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine
Komen, Komen 86, 6223 Komen.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj
naj kandidati pošljejo na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Prijave morajo
biti v zapri ovojnici in označene »Javni natečaj
– višji svetovalec, družbene dejavnosti«. Rok
za vložitev prijave je 8 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu RS. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po
opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na tel.
05/731-04-50, Andreja Š. Škapin.
Občina Komen

Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Slovenska kinoteka

Št. 856/176
Ob-9508/06
Svet osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica, Kranjska c. 27, 4240 Radovljica, razpisuje prosto delovno mesto
ravnateljice/ravnatelja.
Kandidatka/kandidat mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s
53. in 92. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
– UPB4 (Ur. l. RS, št. 98/05), in sicer mora:
– imeti najmanj visokošolsko izobrazbo,
– izpolnjevati pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca v osnovni šoli,
– imeti opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju v skladu z zakonom,
– imeti pedagoško-andragoško izobrazbo,
– imeti naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 5 let naziv mentor,
– imeti opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga pridobiti najpozneje 1 leto po začetku mandata,
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOFVI-UPB4 ter po 43. členu Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01).
Kandidatka/kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za vodenje zavoda.
Izbrana kandidatka/izbrani kandidat bo
imenovana/imenovan za 5 let.
Predviden začetek dela je 3. 7. 2006 oziroma v skladu s Pogodbo o zaposlitvi in
soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o
dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo
razvoja ter dela zavoda za mandatno obdobje pošljite v 15 dneh po razpisu na naslov:
Svet osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica, Kranjska c. 27, 4240 Radovljica, s pripisom – Za razpis: imenovanje
ravnateljice/ravnatelja.
O pomanjkljivih prijavah brez dokazil ne
bo mogoče odločati.

Kandidatke/kandidati boste prejeli pisno
obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola
Antona Tomaža Linharta Radovljica
Ob-9514/06
Na podlagi 11. člena Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Slovenska kinoteka (Ur. l.
RS, št. 117/03, 29/04) direktor Slovenske
kinoteke objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega delovnega mesta
urednik(-ca) filmskega programa –
vodja oddelka.
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:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe humanistične ali družboslovne smeri,
– tri leta delovnih izkušenj na področju
filmske dejavnosti,
– poznavanje filmske zgodovine,
– aktivno znanje slovenskega in enega
svetovnega tujega jezika ter pasivno znanje
vsaj še enega svetovnega jezika,
– delo z računalnikom in poznavanje ra
čunalniških programov za pisarniško delo,
– komunikacijske in organizacijske sposobnosti.
Izbrani kandidat bo na svojem delovnem
mestu opravljal predvsem sledeče naloge:
– vodenje in koordinacija dela vseh zaposlenih in pogodbeno vezanih delavcev pri
izvajanju programa programsko-predstavitvenega oddelka,
– vodenje sodelovanja z drugimi oddelki
Slovenske kinoteke,
– načrtovanje, vodenje in realizacija rednega in dopolnilnega kinotečnega programa,
– organiziranje dopoldanskih predstav za
šole, inštitucije in posameznike v sodelovanju z raziskovalno-založniškim oddelkom,
– organiziranje posebnih dogodkov,
– urejanje kinotečne mesečne programske brošure in ostalih programskih gradiv,
– promocija in predstavitev vseh kinotečnih programov medijem in širši javnosti
ter posredovanje informacij o kinotečnem
dogajanju,
– vsebinska priprava in verifikacija pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na dejavnost oddelka,
– dogovarjanje s slovenskimi distributerji,
– pridobivanje podatkov o novejši filmski
produkciji,
– utemeljevanje finančnih potreb oddelka,
– navezovanje stikov in izbor zunanjih
strokovnih sodelavcev za pomoč pri realizaciji projektov oddelka,
– navezovanje in vzdrževanje stikov s
sorodnimi ustanovami doma in po svetu za
potrebe oddelka.
Kandidat(-ka) mora prijavi priložiti vizijo
filmskega programa v Slovenski kinoteki v
prihodnjih dveh letih.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in petmesečnim poskusnim
delom.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev do 19. 4. 2006 na naslov:
Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 38,
1000 Ljubljana.
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Ob-9586/06
Svet Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj
Gradec v skladu s 17. členom Zakona o
knjižničarstvu (Ur. l. RS, 87/01), 8. in 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
(Ur. l. 27/04), in sklepom Sveta Knjižnice
Ksaverja Meška Slovenj Gradec o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega
zavoda z dne 22. 2. 2006 objavlja razpis za
delovno mesto
direktorja oziroma direktorice javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba bibliotekarske
oziroma sorodne smeri,
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– da s svojimi izkušnjami in dosedanjim
delom dokazuje sposobnost vodenja za
voda.
Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih. Kot dokazilo o doseženi
izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo diplome in fotokopijo opravljenega strokovnega izpita iz bibliotekarske
stroke.
Svet Knjižnice Ksaverja Meška bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po
predhodnem mnenju ustanoviteljic in strokovnega kolegija 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 naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici priporočeno s
pripisom »Razpis – direktor Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec« v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: Knjižnica Ksaverja
Meška Slovenj Gradec, Ronkova 4, 2380
Slovenj Gradec.
Knjižnica Ksaverja Meška
Slovenj Gradec
Ob-9685/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 2/04,
23/05, 62/05, 75/05, 113/05), Mestna občina
Kranj objavlja javni natečaj za zasedbo dveh
uradniških delovnih mest:
višji svetovalec m/ž v Oddelku za gospodarske javne službe v občinski upravi
Mestne občine Kranj.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih višji svetovalec I in višji
svetovalec II.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
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preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
– poznavanje dela z osebnim računalnikom.
Kandidat/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– 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/ke ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo opravljal naslednje
naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh od objave
na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 04/237-31-01
pri Tatjani Hudobivnik.
Mestna občina Kranj
Št. 110-31/2006
Ob-9689/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s 58.
in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 62/05 in 75/05 – odločba US RS
ter 113/05) Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
vodja oddelka za gospodarske dejav
nosti.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
2. Vrsta delovnega mesta: uradniško delovno mesto na položaju, za nedoločen čas.
Naloge na tem delovnem mestu se opravljajo v nazivu podsekretar. Ključna področja
dela: organiziranje in vodenje oddelka, načrtovanje, informiranje, vodenje in odločanje
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v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi
stopnji.
3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem, smer: družbena, tehniška, kmetijska ali
poslovna in upravna,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– osnove obvladovanja rač.orodij, ki jih
uporablja uprava (Word, Excel, Lotus Notes),
– osnovna raven znanja angleškega ali
nemškega jezika,
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
4. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome oziroma dokazilo o
pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– fotokopijo potrdila o izpitu iz angleškega ali nemškega jezika na osnovni ravni
oziroma drugo ustrezno dokazilo,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu oziroma drugo dokazilo 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 vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdili iz 9. in 10. 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 nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev ter da zoper
njega ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, strokovnega izpita iz

upravnega postopka in strokovnega izpita
iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
pod pogojem, da bodo v primeru izbora na
delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
5. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, v zaprti ovojnici z oznako »Javni natečaj vodja – ne odpiraj«), in sicer v roku 8
dni od dneva objave javnega natečaja.
Prepozne in nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
6. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 07/498-13-31
pri Tatjani Koštomaj.
Občina Krško
Ob-9709/06
Svet Glasbene šole Kočevje, Reška cesta 16, 1330 Kočevje, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
in posebne pogoje, skladno z Zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
115/03 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2006,
oziroma skladno s soglasjem ministrstva k
imenovanju ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah in s kratkim življenjepisom ter programom in oziroma vizijo razvoja ter dela
zavoda za mandatno obdobje pošljete najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Glasbene šole Kočevje, Reška
cesta 16, 1330 Kočevje, s pripisom »Za
razpis ravnatelja«. Vloga bo še veljavna, če
bo oddana na zadnji dan roka po pošti kot
priporočena pošiljka.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Glasbena šola Kočevje
Št. 110-215/2006
Ob-9716/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33,
1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
gozdarski in lovski inšpektor/ica v Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Območna
enota Novo mesto.
1. Kraj opravljanja dela: Cesta krških žrtev 15, Krško.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
inšpektor.
3. Delo se opravlja v nazivih: inšpektor
III, inšpektor II in inšpektor I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor
III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Delovne naloge:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju gozdarstva in lovstva;

37 / 7. 4. 2006 /

2761

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, zakonu o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi;
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških, vlaganje kazenskih ovadb za
kazniva dejanja;
– samostojno oblikovanje poročil o stanju
na področju dela inšpekcijskega organa;
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora inšpekcijskega organa;
– nudenje pravne in strokovne pomoči.
6. 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
gozdarske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– lovski izpit,
– znanje angleškega jezika.
7. 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),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, strokovnem izpitu za
inšpektorja, strokovnem izpitu iz upravnega
postopka in lovskem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
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).
8. V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljanega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko za delovno mesto
kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita za inšpektorja, če imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo strokovni izpit za inšpektorja opravile v roku enega leta
od dneva imenovanja za inšpektorja.
9. 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.
10. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj
– gozdarski in lovski inšpektor v IRSKGH,
OE Novo mesto«.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za davčni in carinski sistem, Župančičeva
3, Ljubljana, v nazivu svetovalec II.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti
ovojnici z označbo “za javni natečaj številka
1101-21/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance

Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/43-45-700.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Inšpektorat Republike Slovenije
za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
Št. 1101-21/2006/1
Ob-9849/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec v Sektorju za davčni in carinski sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji: državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo
moral izbrani kandidat opraviti v roku enega
leta od sklenitve delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper
njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Upoštevali bomo samo pravočasne in
popolne prijave.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– preučevanje gradiv in priprava osnutkov stališč do predlogov aktov EU,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem angleškega jezika in poznavanjem
dela z računalnikom.
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Št. 430-0020/2006
Ob-9850/06
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
Tolmin, ki jo zastopa župan Jožef Ernest
Kemperle na podlagi 56. člena in v skladu s
prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02,
2/04, 10/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05 in
32/06) objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
občinski redar, 1 prosto delovno mesto (M/Ž) v oddelku za okolje in prostor
Občine Tolmin.
Naloge objavljenega uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
– občinski redar I,
– občinski redar II,
– občinski redar III.
Izbrani kandidat bo po izbiri na javnem
natečaju imenovan v najnižji naziv, v katerem se opravlja delo na delovnem mestu
občinski redar. Za imenovanje v naziv bo
upoštevan Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja (Ur. l. RS, št.
103/05).
Delovne naloge:
– nadzor nad izvajanjem nalog po Zakonu o varnosti cestnega prometa ter po
odlokih občine;
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji;
– opozarjanje fizičnih in pravnih oseb na
ugotovljene nepravilnosti;
– neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška;
– izdajanje odredb v skladu z odloki občine;
– druge naloge s področja občinskega
redarstva.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 10/04,
23/05, 62/05, 75/05, 113/05 in 32/06):
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima splošno zdravstveno zmožnost;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
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znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– srednja splošna ali srednja strokovna
izobrazba;
– najmanj šest mesecev ustreznih delovnih izkušenj;
– veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen preizkus znanja za vodenje
in odločanje v prekrškovnem postopku pred
izdajo plačilnega naloga;
– opravljen preizkus znanja za občinskega redarja;
– poznavanje dela z računalnikom.
Pisni prijavi z življenjepisom morajo
kandidati predložiti fotokopije naslednjih do
kazil:
– potrdila o državljanstvu ali fotokopijo
osebne izkaznice ali potnega lista;
– dokazila o izobrazbi;
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– potrdila o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu;
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje RS);
– potrdilo, ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga
krajevno pristojno sodišče);
– veljavnega vozniškega dovoljenja;
– dokazila o opravljenem preizkusu znanja iz vodenja in odločanja v prekrškovnem
postopku pred izdajo plačilnega naloga;
– dokazila o opravljenem preizkusu znanja za občinskega redarja.
Izbrani kandidat, ki bo namesto potrdil
priložil pisni izjavi iz šeste in sedme alineje
prejšnjega odstavka bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega ni
vložena pravnomočna obtožnica predložiti
pred imenovanjem v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto zahtevane izpite opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev v roku 15 dni od dneva objave javnega natečaja, v zaprti ovojnici z oznako:
»Za javni natečaj – občinski redar« na naslov: Občina Tolmin, Urad župana, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Rok za prijavo začne teči naslednji dan
po objavi javnega natečaja v Uradnem listu
RS. Če je prijava poslana priporočeno po
pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Formalno nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Izbira kandidata bo opravljena v izbirnem
postopku, v katerem se preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na
delovnem mestu. Preizkus usposobljenosti
je lahko preverjanje strokovne usposoblje-
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nosti iz dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, pisni preizkus usposobljenosti, ustni
razgovor ali v drugi obliki.
Pisni sklep o izbiri bo izdan v petnajstih
dneh po opravljeni izbiri.
Izbrani kandidat bo imenovan v naziv
najkasneje v roku osmih dni po dokončnosti
sklepa o izbiri in mu bo v nadalnjih osmih
dneh ponujena v sklenitev pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in trimesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v Uradu župana
Občine Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran Mavri) ali preko elektronske pošte: miran.mavri@obcina.tolmin.si.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
za moške.
Občina Tolmin

– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Izbrani/-a javni/-a uslužbenec/-ka bo
delo opravljal/-a na sedežu Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave,
v zaprti ovojnici z navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo
v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo
za zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel. 01/478-60-56.
Kandidate/-ke bomo o izboru pisno obvestili
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Ministrstvo za zdravje

Št. 103-18/2006-1
Ob-9851/06
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, objavlja naslednja prosta
delovna mesta:
1. Svetovalec/-ka v Sekretariatu.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V primeru, da ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, se
predpisane delovne izkušnje skrajšajo na
7 mesecev. Izbrani/-a javni/-a uslužbenec/ka bo sklenil/-a delovno razmerje s polnim
delovnim časom, in sicer za določen čas,
za čas nadomeščanja javne uslužbenke na
porodniškem dopustu.
2. Višji svetovalec/-ka v Sekretariatu.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V primeru, da ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
se predpisane delovne izkušnje skrajšajo
za tretjino. Izbrani/-a javni/-a uslužbenec/ka bo sklenil/-a delovno razmerje s polnim
delovnim časom, in sicer za določen čas,
za čas nadomeščanja javne uslužbenke na
porodniškem dopustu.
3. Višji svetovalec/-ka v Sektorju za
ekonomiko javnega zdravstva.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
V primeru, da ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino.
Izbrani/-a javni/-a uslužbenec/-ka bo sklenil/-a
delovno razmerje s polnim delovnim časom,
in sicer za določen čas, za čas nadomeščanja javne uslužbenke, ki ji mirujejo pravice in
obveznosti iz delovnega razmerja.
Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti:
– fotokopija potrdila o pridobljeni izo
brazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (za
delovni mesti pod točko 1 in 2),

Ob-9857/06
Na podlagi 20. člena Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 22/00) 24. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni
list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) in 20.
člena Odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice in
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 93/00, 19/01, 49/02, 133/03, 54/04
in 13/05) Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ter administrativne zadeve Občinskega sveta Občine Slovenske
Konjice razpisuje delovno mesto
direktorja Javnega stanovanjskega
sklada Občine Slovenske Konjice.
Za direktorja je lahko imenovana oseba,
ki poleg osnovnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima državljanstvo Republike Slovenije,
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ekonomske, gradbene, pravne ali
druge primerne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost vodenja in organiziranja,
– da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, če še ni izbrisana.
K prijavi je poleg življenjepisa in opisa
dosedanjih delovnih izkušenj priložiti še naslednja pisna dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno
nepogojno obsojena na kazen zapora več
kot treh mesecev.
Izbranega kandidata/ko bo imenoval Občinski svet Občine Slovenske Konjice kot
ustanovitelj po predhodnem mnenju Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega
sklada Občine Slovenske Konjice za dobo
štirih let.
Kandidati/ke naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja ter administrativne zadeve
Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, v zaprti
označeni kuvert »Javni natečaj – direktor/ica Javnega stanovanjskega sklada« v petnajstih dneh po objavi. Nepopolnih prijav
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ne bomo upoštevali. Za morebitne dodatne
informacije pokličite: 03/757-33-60.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa
Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice o imenovanju direktorja/-ice javnega
sklada.
Občina Slovenske Konjice

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel, MS Access in
drugih programskih paketov za statistično
obdelavo podatkov;
– s poznavanjem področja plač, stroškov
dela in zaposlenosti;
– z znanjem osnov statistične teorije;
– s poznavanjem evropskega in slovenskega statističnega sistema;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidatov za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Miranu Žavbiju, na tel. 01/23-40-816 ali po
elektronski pošti: miran.zavbi@gov.si.
Statistični urad Republike Slovenije

Št. 022-5/2006-2
Ob-9859/06
Občinski svet Občine Puconci, Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje na podlagi 12. in 20. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod
za kulturo, šport, turizem in razvoj podeželja
Občine Puconci (Ur. l. RS, št. 106/05) prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice javnega zavoda
Zavod za kulturo, šport, turizem in razvoj
podeželja Občine Puconci.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo turistične, ekonomske, organizacijske, pravne
ali druge ustrezne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
ter
– ima ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Direktor/ica bo po predhodnem mnenju
sveta zavoda imenovan/a za mandatno
dobo pet let.
Kandidat/ka mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda
za mandatno obdobje.
Kot dokazilo o državljanstvu RS kandidat/ka predloži potrdilo o državljanstvu, o
doseženi izobrazbi fotokopijo diplome, o najmanj petih letih delovnih izkušenj fotokopijo
delovne knjižice ter kot dokazilo o ustreznih
organizacijskih in vodstvenih sposobnostih
pa kandidat/ka predloži potrdilo delodajalca
o delovnih izkušnjah na vodstvenih delovnih
mestih.
Kandidat/ka, ki izpolnjuje pogoje, naj pošlje prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v
zaprti kuverti, na naslov: Občina Puconci,
Občinski svet – KMVVI, Puconci 80, 9201
Puconci, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico ZKŠTRP Občine Puconci«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po
sprejemu sklepa Občinskega sveta Občine
Puconci o imenovanju direktorja/direktorice
javnega zavoda.
Morebitne dodatne informacije dobite
vsak dan na tel. 02/545-91-00.
Občina Puconci
Št. 1102-13/2006/1
Ob-9860/06
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti:
pripravnika (m/ž) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave,
v Sektorju za demografske in socialne
statistike, v Oddelku za statistiko dela
– dve mesti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo

biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bosta izbrana kandidata
morala predložiti pred imenovanjem v naziv.
Z izbranima kandidatoma bomo po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo
o zaposlitvi za določen čas in sicer za čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na
uradniško delovno mesto svetovalec, ki se
lahko opravlja uradniških nazivih svetovalec
III, svetovalec II in svetovalec I.
Delo bosta opravljala v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku
za statistiko dela.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala v poslovnih prostorih Statističnega urada
Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Statistični urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1102-13/2006.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za
prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi javnega natečaja v
Uradnem listu RS.
Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
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.
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Št. 122-10/06
Ob-9861/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – UPB1,
62/05, 75/05, 113/05 in 21/06) generalni
direktor Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, objavlja javni natečaj za
zasedbo naslednjega uradniškega delovnega mesta:
1. referent v Oddelku za zunanjo trgovino, v Sektorju za kmetijske trge.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: referent I, referent
II in referent III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu referent III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– srednja strokovna izobrazba kmetijske,
družboslovne ali ekonomske smeri;
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Naloge:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji;
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji;
– opravljanje enostavnih upravnih nalog;
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc.
Delovne naloge se po vsebini nanašajo na
izvajanje zunanje trgovinskih postopkov na
področju tržnih redov mesa in mesnih izdelkov. Na delovnem mestu se izvajajo postopki
izdaje dovoljenj, vnos realizacij za izplačilo
izvoznih nadomestil, izpolnjevanje kontrolnih
list, priprava spisov za arhiviranje. Na delovnem mestu je potrebno sprotno spremljanje
zakonodaje za tržne rede in priprava enostavnejših poročil za Evropsko komisijo.
Pri prijavi se sklicujte na 122-10/2006.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
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– zoper kandidata ne sme biti vložena
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo spričevala;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni od sklenitve delovnega
razmerja.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim
delom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba
za splošne zadeve, Oddelek za kadrovske
zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali
na elektronski naslov: B.Kalan@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav
je 8 dni od dneva objave javnega natečaja
v Uradnem listu RS ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
60 dni od dne objave v Uradnem listu RS
ter spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo. O izbiri uradnika bo izdan sklep,
ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-92-62 – Katarina Hočevar Podgoršek.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 150/06
Ob-9862/06
Na podlagi določb 33., 71. ter 73. člena
Statuta Kliničnega centra Ljubljana in Akta o
sistemizaciji delovnih mest ter sklepa generalne direktorice z dne 28. 3. 2006, Klinični
center Ljubljana razpisuje
delovno mesto vodje radioloških inženirjev (m/ž).
Za vodjo radioloških inženirjev lahko
kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je radiološki inženir specialist ali radiološki inženir specialist z visoko strokovno
izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10-letne izkušnje v stroki, od
tega 5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
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Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za štiriletni mandat.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Klinični
center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana.
Na ovojnici naj kandidati/-ke navedejo:
»za razpis za delovno mesto vodje radioloških inženirjev«.
O izboru bodo neizbrani/-e kandidati/-ke
pisno obveščeni/-e v 8 dneh po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi z izbranim/-o kandidatom/-ko.
Klinični center Ljubljana
Št. 100-21/2006/3
Ob-9883/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 in
113/05) minister za javno upravo na podlagi
sklepa Uradniškega sveta št. 0131-7/2006/2
z dne 13. 3. 2006, objavlja javni natečaj za
položaj
načelnika Upravne enote Nova Gorica.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne smeri ali visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri z magisterijem
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– morajo obvladati uradni jezik;
– 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;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– pisno izjavo 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;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.

Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave;
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Izbranega kandidata za načelnika Upravne enote Nova Gorica bo imenoval minister
za javno upravo za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom,
ki ni zaposlen v upravi, bo delovno razmerje
sklenjeno za določen čas petih let. Delo bo
opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Novi Gorici, Trg E. Kardelja 1.
Načelnik Upravne enote Nova Gorica je
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Izbrani kandidat mora pred imenovanjem
na položaj uspešno opraviti varnostno preverjanje za stopnjo tajnosti »zaupno«.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-50. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednica posebne natečajne komisije izdala
sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
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od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo

a) 2 prosti mesti medokrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Slovenj
Gradcu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-9944/06
Savinja, zavod za pospeševanje razvoja
podeželja in turizma na osnovi Akta o ustanovitvi in sklepa 4. seje Sveta zavoda z dne
22. 3. 2006 razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Zavoda Savinja.
Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan/ka Republike Slovenije,
– ne zapade pod določbe četrtega odstavka 246. člena Zakona o gospodarskih
družbah,
– ima najmanj šesto stopnjo strokovne
izobrazbe družboslovne, naravoslovne ali
druge ustrezne smeri,
– ima 5 let delovnih izkušenj na področju
projektnega vodenja in na področju pospeševanja lokalnega razvoja,
– izkaže ustrezno usposobljenost za
dela na področju podjetniškega svetovanja
in razvoja podeželja,
– predložiti programske usmeritve in program dela zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave tega razpisa na naslov: Savinja,
zavod za razvoj podeželja in turizma, Foršt
51, 3333 Ljubno ob Savinji, s pripisom za
»Svet zavoda«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v roku
15 dni po opravljeni izbiri.
Savinja,
zavod za razvoj podeželja in turizma
Su 20/2006-3
Ob-9957/06
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 5, objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) 4 prosta delovna mesta za
nedoločen čas.
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec
III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav pod vodstvom sodnika,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,

– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka,
sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisu morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– 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,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidati bodo potrdila morali predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v
Ljubljani, kadrovska služba (za javni natečaj
– višji pravosodni svetovalec), Tavčarjeva
9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 110-74/2006-31111
Ob-9959/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo in 27/06):
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Št. 110-76/2006-31111
Ob-9960/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo in 27/06):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Šentjurju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 758/06
Ob-9967/06
1. Delovno mesto: varnostni inženir II.
v Varnostno tehnični službi MZZ – 1 delovno mesto.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom s
trimesečnim poskusnim delom. Kraj opravljanja dela je Prešernova 25, Ljubljana in
diplomatsko konzularna predstavništva RS
v tujini.
Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji po zakonu in uredbi,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
Dodatna merila za izbor kandidata/ke:
– aktivno znanje angleškega jezika,
– strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri
delu,
– poznavanje sistema in delovanja javne
uprave,
– znanja s področja elektrotehnike in
strojništva,
– samostojnost pri delu,
– komunikacijske veščine,
– sposobnost dela v timu.
Izbrani kandidat/ka bo opravljal delo na
področju upravljanja z varnostnimi sistemi.
Kandidati/-ke morajo poleg navedenih
pogojev izpolnjevati tudi naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, da oseba ni bila pravnomočno
obsojena in ni v kazenskem postopku 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.
Nepopolnih vlog brez priloženih vseh
potrebnih dokazil, dokazila o državljanstvu,
potrdila o delovnih izkušnjah za delovno
mesto varnostni inženir II. (fotokopija de-
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lovne knjižice oziroma potrdilo delodajalca)
in življenjepisa, natečajna komisija ne bo
obravnavala.
Prosimo, da pisne vloge posredujete na
naslov Ministrstva za zunanje zadeve – Kadrovska služba, Prešernova 25, 1000 Ljubljana z navedbo delovnega mesta, za katerega se kandidat/-ka poteguje in z označbo
»Javni natečaj za zasedbo delovnih mest«.
Prijavni rok je 8 dni od dneva objave. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
osmih dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-20-72.
2. Delovno mesto: uradnik 1. kariernega razreda v Službi za informacijsko tehnologijo MZZ – 1 delovno mesto.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom s
trimesečnim poskusnim delom. Kraj opravljanja dela je Prešernova 25, Ljubljana in
diplomatsko konzularna predstavništva RS
v tujini.
Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji po zakonu in uredbi,
– najmanj univerzitetno izobrazbo, zaželeno naravoslovne ali tehnične smeri
– znanja in izkušnje s področja načrtovanja računalniških mrež in medmrežnih
povezav,
– praktične izkušnje postavitve in vzdrževanja komunikacijske opreme in računalniških omrežij
– znanja s področja informacijske in komunikacijske varnosti,
– izkušnje vodenja projektov na področju
informacijsko komunikacijske tehnologije,
– znanja in izkušnje s področja informatike in računalništva,
– zaželene so izkušnje pri pripravi razpisnih dokumentacij za javna naročila,
– pripravljenost opravljanja del od vzdrževanja in nameščanja informacijsko komunikacijske opreme ter pomoči uporabnikom
do najzahtevnejših projektov,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (v primeru
da ga izbrani kandidat/ka nima, ga mora
opraviti v roku enega leta od dneva imenovanja v naziv).
Dodatna merila za izbor kandidata/ke:
– poznavanje schengenskega informacijskega sistema,
– poznavanje sistema in delovanja javne
uprave,
– samostojnost pri delu,
– komunikacijske veščine,
– sposobnost dela v timu.
Kandidati/-ke morajo poleg navedenih
pogojev izpolnjevati tudi naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, da oseba ni bila pravnomočno
obsojena in ni v kazenskem postopku 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.
Predpisane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat/ka
univerzitetno izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali doktoratom.
Nepopolnih vlog brez priloženih vseh potrebnih dokazil: o izobrazbi, znanju tujega
jezika, izjave o nekaznovanosti, dokazila o
državljanstvu, potrdila o delovnih izkušnjah
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(fotokopija delovne knjižice oziroma potrdilo
delodajalca) in življenjepisa, natečajna komisija ne bo obravnavala.
Prosimo, da pisne vloge posredujete na
naslov Ministrstva za zunanje zadeve – Kadrovska služba, Prešernova 25, 1000 Ljubljana z navedbo delovnega mesta, za katerega se kandidat/-ka poteguje in z označbo
»Javni natečaj za zasedbo delovnih mest«.
Prijavni rok je 8 dni od dneva objave. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
osmih dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-20-72.
3. Delovno mesto: uradnik 2. kariernega razreda v Službi za informacijsko tehnologijo MZZ – 1 delovno mesto.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom s
trimesečnim poskusnim delom. Kraj opravljanja dela je Prešernova 25, Ljubljana in
diplomatsko konzularna predstavništva RS
v tujini.
Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji po zakonu in uredbi,
– najmanj univerzitetna izobrazba tehnične smeri,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (v primeru
da ga izbrani kandidat/ka nima, ga mora
opraviti v roku enega leta od dneva imenovanja v naziv)
Dodatna merila za izbor kandidata/ke:
– poznavanje schengenskega informacijskega sistema,
– izkušnje iz vodenja projektov informacijske tehnologije,
– poznavanje sistema in delovanja javne
uprave,
– samostojnost pri delu,
– komunikacijske veščine,
– sposobnost dela v timu.
Kandidati/-ke morajo poleg navedenih
pogojev izpolnjevati tudi naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, da oseba ni bila pravnomočno
obsojena in ni v kazenskem postopku 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.
Predpisane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat/ka
univerzitetno izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali doktoratom.
Nepopolnih vlog brez priloženih vseh potrebnih dokazil: o izobrazbi, znanju tujega
jezika, izjave o nekaznovanosti, dokazila o
državljanstvu, potrdila o delovnih izkušnjah
(fotokopija delovne knjižice) in življenjepisa,
natečajna komisija ne bo obravnavala.
Prosimo, da pisne vloge posredujete
na naslov Ministrstva za zunanje zadeve
– Kadrovska služba, Prešernova 25, 1000
Ljubljana z navedbo delovnega mesta,
za katerega se kandidat/-ka poteguje in z
označbo »Javni natečaj za zasedbo delovnih mest«.
Prijavni rok je 8 dni od dneva objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-20-72.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Št. 110-67/2006-31111
Ob-10045/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in
27/06):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, ki bo razporejen v senat za izvršilne zadeve.
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
Št. 3/2006/42
Ob-10046/06
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, Dunajska c. 22, Ljubljana na podlagi
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 – prečiščeno besedilo (ZJUUPB2)), tretjega odstavka 58. člena Zakona
o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03),
4. člena Pravilnika o državnotožilskem pripravništvu, opr. št. Tu 242/03 z dne 27. 11.
2003, Odloka o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih
državnih tožilstvih (Ur. l. RS, št. 59/03) in
določb Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04–10/06), objavlja javni natečaj za
zaposlitev
državnotožilskih pripravnikov za
usposabljanje univerzitetnih diplomiranih pravnikov za samostojno pravniško
delo v okviru državnega tožilstva ter priprave na pravniški državni izpit.
Pripravniška delovna mesta objavljamo na:
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju:
– 2 mesti državnotožilskega pripravnika,
ki skleneta delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru:
– 1 mesto državnotožilskega pripravnika,
ki sklene delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju:
– 1 mesto državnotožilskega pripravnika,
ki sklene delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem:
– 2 mesti državnotožilskega pripravnika,
ki skleneta delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljub
ljani:
– 10 mest državnotožilskih pripravnikov,
ki sklenejo delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru:
– 4 mesta državnotožilskih pripravnikov,
ki sklenejo delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Okrožnem državnem tožilstvu v Murski
Soboti:
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– 2 mesti državnotožilskih pripravnikov,
ki skleneta delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Okrožnem državnem tožilstvu v Novi
Gorici:
– 1 mesto državnotožilskega pripravnika,
ki sklene delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Okrožnem državnem tožilstvu Novem
mestu:
– 2 mesti državnotožilskih pripravnikov,
ki skleneta delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju:
– 2 mesti državnotožilskih pripravnikov,
ki skleneta delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati so:
– pridobljen naziv univerzitetni diplomirani pravnik ali nostrificirana diploma tuje
pravne fakultete,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika ali državljanstvo tuje države
in znanje slovenskega jezika, če obstaja
pravna in dejanska vzajemnost z državo,
katere državljan je,
– poslovna sposobnost in splošna zdravstvena zmožnost.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– izpis ocen opravljenih izpitov,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alineji.
Potrdili iz četrte in pete alineje 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 nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v
kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v četrti alineji prejšnjega
odstavka. Potrdili bodo izbrani kandidati morali predložiti pred nastopom dela kot državnotožilski pripravniki.
Pri izbiri kandidata se bodo upoštevali
naslednji objektivni in subjektivni kriteriji, in
sicer:
– študijski uspeh in posebna priznanja s
tega področja,
– dosežki na drugih področjih in
– pripravljenost za nadaljnje delo na državnem tožilstvu.
Z izbranimi kandidati za opravljanje pripravništva s sklenitvijo delovnega razmerja
na okrožnem državnem tožilstvu, bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas
24 mesecev s polnim delovnim časom.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in dokazili, ki so potrebna pri upoštevanju
kriterijev za izbiro kandidata, v 15 dneh.
Rok za prijavo začne teči naslednji dan po
objavi. Prijave pošljite v zaprti ovojnici »javni
natečaj – državnotožilski pripravnik« na naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Skupna
služba za kadrovske zadeve, Dunajska c.
22, Ljubljana ali na elektronski naslov: dtrs@dt-rs.si.

– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o veterinarski li
cenci;
– fotokopijo potrdila o znanju enega tujega jezika;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če je kandidat ta izpit opravil;
– izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje;
– izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega
sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Okvirna vsebina dela:
– neposredno opravljanje inšpekcijskih
nalog;
– izvajanje ukrepov in odločanje v skladu
z Zakonom o prekrških;
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji;
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonodajo s področja veterinarstva;
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja opravijo ustrezen strokovni izpit za imenovanje v naziv. V skladu z
12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru je lahko za inšpektorja imenovana oseba,
ki nima strokovnega izpita za inšpektorja,
če ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, vendar mora opraviti izpit
za inšpektorja v roku enega leta od dneva
imenovanja za inšpektorja.
Izbrani(a)
kandidat(ka)
bo
delo
opravljal(a) v Veterinarski upravi Republike
Slovenije, Notranja veterinarska inšpekcija,
Območni urad Novo mesto, na naslovu Kočevarjeva 1, Novo mesto.
Kandidati(ke) pošljejo pisne prijave z
dokazili – v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« in z navedbo delovnega mesta – na naslov: Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana in sicer v roku 8 dni od dneva objave.
Kandidati(ke) bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave.
O izbiri oziroma neizbiri uradnika se bo vsakemu kandidatu, ki je sodeloval v izbirnem
postopku, izdal in vročil sklep.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z
izbranim(o) kandidatom(ko) sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije dobite na tel. 01/300-13-23
(Maja Švrljuga).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije

V izbirni postopek bodo uvrščene samo
popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 01/434-19-28.
Vrhovno državno tožilstvo RS
Ob-10047/06
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 4/06
– uradno prečiščeno besedilo), Notarska
zbornica Slovenije na predlog notarja Vojka
Pintarja iz Kranja razpisuje:
eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Vojku Pintarju v Kranju
(za določen čas enega leta).
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
Št. 279-03/2006
Ob-10061/06
Generalna direktorica Veterinarske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
uradnega(e)
veterinarja(ke)
–
inšpektorja(ice) v Veterinarski upravi
RS v Notranji veterinarski inšpekciji,
Območni urad Novo mesto, Oddelek za
zdravstveno varstvo in zaščito živali.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– morajo biti doktorji veterinarske medicine;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znati morajo uradni jezik;
– znati morajo vsaj en tuji jezik na osnovni ravni;
– 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 osebo ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;
– imeti morajo veterinarsko licenco po
Zakonu o veterinarstvu.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
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Ob-10063/06
Svet Osnovne šole Šmihel, Šmihel 2,
8000 Novo mesto razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
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pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI – UPB4 (Ur. l. RS,
št. 98/05).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2006
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah ter s kratkim življenjepisom pošljite
najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa na
naslov Svet Osnovne šole Šmihel, Šmihel
2, 8000 Novo mesto, s pripisom za razpis
ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Šmihel
Št. 110-73/2006-31111
Ob-10077/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in
27/06):
a) 5 prostih mest medokrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-77/2006-31111
Ob-10078/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in
27/06):
a) 7 prostih mest medokrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču 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 okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 15/2006
Ob-10080/06
Upravna enota Postojna objavlja javni
natečaj za zasedbo strokovno tehničnega
delovnega mesta
član izpitne komisije za voznike motornih vozil Izpitnega centra Postojna.
Naloge oziroma vsebina dela:
– ocenjevanje in preizkušanje znanja
kandidatov za voznike pri opravljanju vozniškega izpita.
Zahtevani pogoji:
– najmanj višja strokovna izobrazba,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika.
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Poleg navedenih pogojev ter splošnih
pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava, morajo kandidati za navedeno strokovno tehnično delovno mesto izpolnjevati tudi pogoje iz 173. člena Zakona o
varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB3,
Ur. l. RS, št. 25/06):
– najmanj dve leti dela kot učitelj vožnje
v avtošoli;
– je telesno in duševno zmožen za to
delo;
– ima veljavno vozniško dovoljenje za
voznika vozil kategorij, za katere ocenjuje
kandidate za voznike;
– ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj kategorije B;
– opravljen preizkus usposobljenosti
pred komisijo po programu, ki ga določi minister, pristojen za notranje zadeve, za kategorijo, za katero bo ocenjeval kandidate
za voznike.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje,
– fotokopije dokazil o izpolnjevanju pogojev 173. člena ZVCP-1.
Strokovna usposobljenost kandidatov
se bo presojala na podlagi dokazil predloženih k prijavi in na podlagi razgovora s
kandidati.
Če kandidat ne bo predložil vseh zahtevanih dokazil, ga v skladu z veljavnimi predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
daljšimi delovnimi izkušnjami.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo
se opravljala terensko na območju upravnih
enot Postojna, Idrija, Ilirska Bistrica, Sežana, Kočevje, Ribnica ter na Izpitnem centru
Upravne enote Postojna, Volaričeva 5,6230
Postojna.
Delovni čas je razporejen med 6. in 22.
uro skladno z razporedom dela.
Pisne prijave z zgoraj naštetimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od dneva objave javnega
natečaja na naslov: Upravna enota Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, ''za javni
natečaj''.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
s sklepom v 8 dneh po opravljenem postopku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 05/72-80-630 (Armida Bavec).
Upravna enota Postojna
Št. 110-13/2006-1
Ob-10208/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto na področju
Evropskih zadev:
svetovalec/-ka v Kabinetu ministra.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu svetovalec/-ka I in svetovalec/-ka II.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj oziroma 7 mesecev za univerzitetno izobrazbo.
Drugi pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnih
razmerij, ter pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke:
– s praktičnim in teoretičnim poznavanjem priprav na predsedovanje Slovenije
Evropski Uniji,
– s poznavanjem priprav za udeležbo
predstavnikov Slovenije na zasedanjih delovnih teles Sveta EU.
Kandidati/-ke morajo vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/-ka ima),
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a 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,
– pisno izjavo, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Pogoje, ki kandidatom omogočajo prednost pri izbiri, bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil in na podlagi
pogovora z njimi.
Delovne naloge izbranega kandidata/ke
bodo:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnimi delovnim časom.
Delo bo opravljal/-la na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh
po objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/478-35-21.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo
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Druge objave
Ob-9952/06
Popravek
V objavi št. Ob-9152/06 gospodarske
družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d. v Uradnem listu RS, št.
34/2006 z dne 31. 3. 2006, na strani 2520,
se popravi peta alinea Ponudbe 2, tako da
se besedilo »– prednostne dividende bodo
prvič izplačane za leto 2007 (v letu 2008)«
zamenja z besedilom »– prednostne di
vidende bodo prvič izplačane za leto
2006 (v letu 2007)«.
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
Iskraemeco, d.d.
Št. 60413-68/2006
Ob-9527/06
Ministrstvo za javno upravo objavlja
javno povabilo
k sodelovanju za člane komisije za
strokovni izpit iz upravnega poslovanje
I. Ime in sedež naročnika: Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana.
Predmet javnega povabila: pridobitev
članov komisije za strokovni izpit iz upravnega poslovanja.
II. Program strokovnega izpita obsega
naslednje vsebine:
1. upravljanje z dokumentarnim gradivom,
2. hramba dokumentarnega gradiva,
3. vročanje,
4. uradna dejanja.
Možnost sodelovanja: k sodelovanju so
vabljeni kandidati, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem,
– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja upravljanja in hrambe dokumentarnega gradiva.
III. Način in rok predložitve ponudbe:
kandidati 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. 01/300‑83‑71, kontaktna
oseba: Damjana Draksler Zupanc, e-pošta:
damjana.draksler-zupanc@gov.si, uradne
ure od 9. do 11.).
Zbiranje prijav ter njihova izbira se ne izvaja po Zakonu o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 36/04 ZJN-1-UPB1).
Odpiranje vlog in rok za obveščanje o
izidu: postopek izbire bo izvedla komisija
za izbor članov izpitne komisije za strokovni
izpit iz upravnega poslovanja. Kandidati, ki
bodo izpolnjevali navedene pogoje, bodo o
izbiri obveščeni v osmih dneh po izbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-9736/06
Povabilo k oddaji ponudb
»šamoterska in gradbena vzdrževalna
dela«
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi

k oddaji ponudb za šamotersko in gradbeno
vzdrževanje.
Predmet povabila k oddaji ponudb je izvajanje šamoterskih in gradbenih vzdrževalnih del, v času od 1. 5. 2006 do 1. 5. 2007,
na objektu naročnika.
Razpisna dokumentacija z ostalimi informacijami je od 7. 4. 2006 na voljo v Termoelektrarni toplarni Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, pisarna št. 28, I.
nad. (Jasmin Rebselj, tel. +386 1/58‑75‑247,
faks +386 1/524‑66‑46), ki se jo lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo se lahko zahteva
tudi po pošti.
Rok za oddajo ponudb je 19. 4. 2006
do 10. ure.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-10043/06
Petrol, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana objavlja
obvestilo
o spremembi mesta objave svojih
obvestil
Na podlagi novih določil Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki je bil vpisan v
sodni register dne 31. 3. 2006, delničarje
obveščamo, da je spremenjeno tudi mesto
objave obvestil.
Družba sedaj objavlja sklice skupščin v
Uradnem listu Republike Slovenije, podatke
ali sporočila, pomembna za družbo oziroma
delničarje pa v časniku Delo in na borznem
informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske
borze d.d. Ljubljana.
Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana
predsednik uprave
Marko Kryžanowski
Št. 4651-64/2006
Ob-9856/06
Župan Občine Hrpelje-Kozina na podlagi
Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št.
62/02 in 24/03) in letnega programa prodaje
občinskega stvarnega in finančnega premoženja (št. 4651-20/2006), ki je bil sprejet na
28. redni seji Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina z dne 16. 2. 2006, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč za gradnjo
stanovanj in poslovnih prostorov
1. Predmet prodaje je zazidano in nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 210.S, k.o. Hrpelje v izmeri
891 m2,
– parc. št. 211.S k.o. Hrpelje v izmeri
24 m2,
– parc. št. 215.S k.o. Hrpelje v izmeri
9 m2,
– parc. št. 2919/2 k.o. Hrpelje v izmeri
9321 m2.
Zemljišče se prodaja kot celota.
2. Izklicna cena zemljišča znaša
237,600.000 SIT.
3. V ceni niso vključene dajatve, ki jih
plača kupec.
4. Zemljišče je prosto bremen in se prodaja po načelu videno kupljeno.
5. Zemljišča se nahajajo znotraj ureditvenega območja Občine Hrpelje-Kozina in je
namenjeno gradnji stanovanjskih blokov, ki
lahko imajo v pritličju prostore za trgovinsko
in poslovno dejavnost. Za celotno območje
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je izdelan idejni projekt (zazidalni preizkus
Lesograd, marec 2005), ki je za bodoče
investitorje obvezujoč.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe pod pogojem da so državljani
RS oziroma državljani drugih držav članic
EU. Vsi interesenti si lahko ogledajo zemljišče in v peti točki naveden idejni projekt
ob predhodni najavi. Kontaktna oseba pooblaščena za dajanje vseh podatkov v zvezi
predmeta prodaje je Aleksander Batič, ki je
dosegljiv na tel. 05/68-00-150, vsak delavni
dan od 9. do 13. ure.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30
dni,
– dokazilo o plačilu varščine.
8. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje-Kozina,
št. 01235-011000006141, znaša 10% od
izklicne cene v 2. točki ter se uspelim ponudnikom vračuna v kupnino, neuspelim pa
vrne v roku 15 dni po izvedbi razpisa, brez
obresti.
9. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od
objave tega razpisa. Prepozne nepopolne
in nepravilno označene ponudbe komisija
ne bo upoštevala pri izbiri. Ponudnik lahko
ponudbo za nakup umakne ali jo dopolni do
roka za oddajo ponudbe. V primeru umika
ponudbe po roku za oddajo ponudbe se
varščina ne vrača.
10. Ponudbe morajo biti predložene v
zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina,
z oznako »javno zbiranje ponudb za prodajo
zemljišč za gradnjo stanovanj in poslovnih
prostorov«.
11. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija
prodajalca.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
se obvesti vse ponudnike, ki bodo oddali
ponudbe, in sicer v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. prodajalec
bo sprejel sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 8 dni od datuma
odpiranja ponudb.
13. Pogodbo o prodaji zemljišča mora
ponudnik skleniti najpozneje v roku 8 dni
po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru,
da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Hrpelje-Kozina.
14. Rok za plačilo kupnine je 8 dni po
podpisu pogodbe. Po plačilu kupnine in poravnanih vseh stroškov bo Občina Hrpelje-Kozina izdala ponudniku pisno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v
zemljiško knjigo na ime ponudnika.
15. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer:
– do bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, overitvami pri notarju in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom
kupljenega zemljišča,
– da bo pridobil gradbeno dovoljenja za
gradnjo poslovno stanovanjskih objektov
najkasneje do decembra 2006,
– da bo zgradil stanovanjsko poslovne
objekte na zemljiščih, ki je predmet prodaje
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najkasneje do decembra 2008 (za dokončanje objekta se šteje objekt, ki ima veljavno
uporabno dovoljenje),
– da bo pri izgradnji stanovanjsko poslovnih objektov upošteval idejno zasnovo
prodajalca (zazidalni preizkus Lesograd
(območje I), marec 2005, ki ga je izdelala
gospodarska družba Urbi d.o.o.),
– da bo zgradil ustrezno komunalno infrastrukturo, ki zajema območje I. ter prenesel v upravljanje gospodarskim javnim
službam,
– da bo plačal priključne takse, soglasja
in druge stroške, ki so potrebni za izvedbo
komunalne infrastrukture.
V prodajni pogodbi bodo natančno določene posledice morebitne kršitve teh pogojev.
16. Občina Hrpelje-Kozina si pridržuje
pravico, da lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli postopek
prekine, ne da bi za to navedla razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom ali katerimkoli
drugim ponudnikom je izključena.
Občina Hrpelje-Kozina
Št. 352-2-0007/2006-502
Ob-9884/06
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina trisobno stanovanje št. 6 v I. nadstropju stanovanjske stavbe, Čečovje 54, Ravne na
Koroškem v skupni izmeri prodajne površine
65,67 m2 oziroma skupne stanov. površine v
izmeri 67,55 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin:
Prodajna Skupna stapovršina
novanjska
površina
Klet:

1,87 m2

3,75 m2

– soba

17,22 m2

17,22 m2

– soba

12,54 m2

12,54 m2

– soba

9,02 m2

9,02 m2

– kuhinja

7,83 m

2

7,83 m2

– shramba

1,53 m2

1,53 m2

– kopalnica

2

3,19 m

3,19 m2

– WC

1,22 m2

1,22 m2

I. nadstropje:

– predsoba

11,25 m

2

11,25 m2

Skupaj

65,67 m2

67,55 m2

3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 8,922.292 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koro-
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škem z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Čečovje št. 54 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti
potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 4.
2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 366-62/2004
Ob-9894/06
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka, na podlagi 45. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 18. člena
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 37/95 in 47/98), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v območju industrijske cone
Trata
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine – nezazidana stavbna zemljišča,
ki obsegajo predvidene zaokrožene celote
– gradbene parcele, sestavljene iz zemljiških parcel oziroma delov zemljiških parcel,
kot sledi:
1. gradbena parcela, v predvideni izmeri
9634 m2, ki jo sestavljajo:
– del parcele št. 245/1, k.o. Suha,
– del parcele št. 245/2, k.o. Suha,
– del parcele št. 245/3, k.o. Suha,
– del parcele št. 246, k.o. Suha,
– del parcele št. 215/2, k.o. Suha,
– del parcele št. 188/1, k.o. Godešič;
2. gradbena parcela, v predvideni izmeri
8142 m2, ki jo sestavljajo:
– del parcele št. 200, k.o. Suha,
– del parcele št. 202, k.o. Suha,
– del parcele št. 213, k.o. Suha.
Gradbeni parceli se nahajata v ureditvenem območju TRA PD 02 in 03, območje

pa je v veljavnem prostorskem planu opredeljeno kot območje proizvodnih dejavnosti
– druga proizvodna območja.
II. Izklicna cena za kvadratni meter gradbene parcele je sestavljena iz cene zemljišča in stroškov komunalnega opremljanja
zemljišč tega območja in znaša 13.900 SIT,
kar je osnova za obračun DDV.
III. Pogoji za prijavo na razpis:
– na razpis se lahko prijavijo domače in
tuje pravne in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost (poslovni subjekti);
– posamezni poslovni subjekt mora po
realizaciji investicije odpreti najmanj 5 novih
delovnih mest na območju IC Trata.
IV. Ponudniki lahko podajo ponudbo za
nakup (pridobitev) ene ali obeh gradbenih
parcel, ki sta naveden v I. točki.
Vsi uspeli ponudniki in Občina Škofja
Loka bodo kot pogodbene stranke sklenili
komasacijsko pogodbo.
Uspeli ponudnik bo z Občino Škofja Loka
najprej sklenil predpogodbo o nakupu in
prodaji zemljišča. Ob podpisu predpogodbe
bo dolžan plačati 80% vrednosti predpogodbe, preostanek bo kupec poravnal ob
sklenitvi glavne pogodbe (po komasaciji in
oblikovanju gradbene parcele kot zemljiške
parcele).
Uspeli ponudnik bo v primeru potrebe
vgradnje vodov lokalne komunalne infrastrukture in energetike dolžan skleniti služnostno pogodbo o vgradnji in vzdrževanju,
po pogojih občinskega lokacijskega načrta.
V. Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku:
– naziv/firmo ponudnika,
– sedež,
– identifikacijsko številko za DDV,
– matično številko,
– pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v zvezi
s ponudbo,
– številko transakcijskega računa ter
naziv in naslov banke za vračilo vplačane
varščine;
b) navedba številke gradbene parcele iz
I. točke;
c) ponujena cena za m2, ki ne sme biti
nižja od izklicne cene po II. točki tega razpisa;
d) predlog projektne zasnove lokacijskega načrta;
e) podpisan predlog urbanistične pogodbe;
f) terminski plan za realizacijo lokacijskega načrta;
g) investicijski program z vpisom učinka
investicije (število delovnih mest, predvidena dodana vrednost na zaposlenega, uporaba in spoštovanje standarda ISO 14000);
h) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– fotokopijo izpiska iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma priglasitvenega lista (samostojni podjetniki), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev od datuma ponudbe.
VI. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj
– Ponudba za nakup gradbene parcele IC
Trata«. Ponudbo ponudniki vložijo na vložišče Občine Škofja Loka, Mestni trg 15 ali
pošljejo po pošti na naslov: Občina Škofja
Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka. Na
kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj naziv
ter sedež.
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VII. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na vložišče Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, najkasneje do 11. 5.
2006 do 15. ure.
VIII. Ob predložitvi ponudbe so ponudniki dolžni položiti tudi varščino, kot garancijo
za resnost ponudbe. Varščina za posamezno ponudbo znaša 10% od njene vrednosti z obračunanim 20% DDV. Varščino so
dolžni ponudniki vplačati na podračun Občine Škofja Loka št. 01322-0100007116,
ki se vodi pri UJP Kranj, sklic: 18
76228-7221002-46606206, s pripisom »varščina – IC Trata«. Vplačana varščina bo
izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v vrednost predpogodbe, neuspelim
ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.
IX. Gradbeni parceli se prodajata po načelu videno-kupljeno.
X. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje
župan Občine Škofja Loka.
XI. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala naslednje kriterije:
a) Izklicna cena – komisija bo ponujeno
kupnino ocenjevala v sorazmerju z izklicno
ceno za m2 gradbene parcele po naslednji
lestvici:
Lestvica: ponujena cena = izklicna cena
– 10 točk
– 1% do 3% nad izklicno ceno – 20
točk,
– 4% do 6% nad izklicno ceno – 40
točk,
– 7% do 9% nad izklicno ceno – 60
točk,
– 10% nad izklicno ceno – 70 točk,
– 11% in vsak% nad 11 nad izklicno ceno
– se točkuje z dodatnima 2 točkama.
b) Investicijski program – komisija bo
vrednotila navedbe ponudnika v sklopu besedila, v katerem ponudnik opredeli predvideno število novih delovnih mest (nad pet)
po zaključku investicije, predvidena dodana
vrednost na zaposlenega, uporaba in spoštovanje standarda ISO 14000 in najkrajši rok
realizacije investicije po sprejetju občinskega
lokacijskega načrta. Najugodnejša ponudba
bo ocenjena s 15 točkami, vsaka naslednja s
3 točkami manj (negativnih točk ni).
Kot najugodnejša se bo štela ponudba z
najvišjim seštevkom zbranim točk. V primeru istega števila točk odloča višja ponujena
cena.
Ocenjevanje ponudb se izvede samo v
primeru, da za posamezno gradbeno parcelo prispe več ponudb.
XII. Z uspelim ponudnikom se sklene
predpogodba najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri. V primeru, da ne
pride do podpisa predpogodbe iz razlogov
na strani kupca, naročnik obdrži položeno
varščino. Plačilo 80% vrednosti iz predpogodbe ob podpisu pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Lastništvo na prodani(h)
nepremični(nah) preide na kupca-e po plačilu celotne kupnine, po pogojih glavne pogodbe.
XIII. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju oziroma notarskega zapisa,
DDV ter druge stroške zemljiškoknjižnega
prenosa nosi kupec. Zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice na nepremičninah se
opravi po plačilu celotne kupnine.
XIV. Objava javnega poziva za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo s katerimkoli ponudnikom sklenil predpogodbo
za posamezno gradbeno parcelo.

XV. Občina Škofja Loka si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja
ponudb do sklenitve predpogodbe kadarkoli
ustavi.
XVI. Ponudbeni katalog je ponudnikom
na voljo na vložišču Občine Škofja Loka,
Mestni trg 15. Katalog ponudniki dvignejo
brezplačno ali ga zahtevajo, da se jim pošlje po pošti.
XVII. Informacije o javnem zbiranju ponudb ponudniki lahko zahtevajo pisno na
naslov občine ali po e-pošti: obcina@skofjaloka.si.
Občina Škofja Loka
Št. 6595/05
Ob-10074/06
Stečajni dolžnik HKS Vigred p.o.,
Mengeš – v stečaju, objavlja na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,
St 157/2005
prodajo premoženja stečajnega
dolžnika
db.

1. Način prodaje: javno zbiranje ponu-

2. Predmet prodaje: vrednostni papirji
izdajatelja DBS d.d., Ljubljana, z oznako
SZBR, količina 200 lotov, po najnižji skupni
prodajni ceni 600.000 SIT.
3. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
24. 4. 2006 ob 14. uri v prostorih Okrožnega
sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana II.
Pogoji za sodelovanje pri prodaji so:
Ponudbo lahko posredujejo osebe,
ki bodo do vključno 20. 4. 2006 vplačale
varščino v denarnih sredstvih v višini
60.000 SIT na račun stečajnega dolžnika
pri Nova KB Maribor d,d., Maribor, štev.
04752-0008907269, z oznako “varščina” ter
k ponudbi priložile potrjeno kopijo plačilnega
naloga ali original splošne položnice o
izvršenem denarnem vplačilu varščine.
Ponudniki so lahko fizične ali pravne osebe, ki k ponudbi priložijo izvirnik ali po notarju overjeno kopijo potrdila o državljanstvu
oziroma izpiska iz sodnega registra, ki ni
starejši od 8 dni.
Kupci ne morejo biti osebe, ki so navedene v prvem in drugem odstavku 153.
člena ZPPSL. K ponudbi mora ponudnik
priložiti izjavo, overjeno po notarju, v skladu z določbo četrtega odstavka 153. člena
ZPPSL.
Ponudnik, ki bo izbran, mora skleniti
prodajno pogodbo najpozneje v roku 8 dni
od dneva izbire ponudnika ter plačati celotno kupnino v roku 15 dni od sklenitve
prodajne pogodbe. Kolikor ponudnik odstopi
od sklenitve prodajne pogodbe, ali pa od
izpolnitve sklenjene prodajne pogodbe, prodajalec zadrži vplačano varščino, morebitni
presežek kupnine pa vrne ponudniku brezobrestno v roku 8 dni od dneva odstopa od
sklenitve pogodbe ali izpolnitve sklenjene
pogodbe.
Izbranemu ponudniku se vplačana
varščina všteje brezobrestno v plačilo kupnine, neuspešnim ponudnikom pa se vplačana
varščina vrne brazobrestno v roku 8 dni po
izbiri ponudnika.
Izročitev predmeta prodaje uspelemu ponudniku se izvrši po plačilu celotne kupnine
in stroškov prenosa. Lastninsko pravico pridobi uspeli ponudnik z dnem plačila celotne
kupnine in stroškov prenosa.
Ostali pogoji pri sklepanju prodajne pogodbe so:

Št.
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1. Premoženje je naprodaj po načelu
“brez ugovorov” na dan objave tega razpisa.
2. Morebitne dajatve niso vključene v
najnižjo prodajno ceno ter jih plača v celoti
kupec.
3. Kupec je dolžan nositi vse stroške v
zvezi s sestavo prodajne pogodbe, notarsko
overitvijo in prenosom lastninske pravice.
4. Soglasje izdajatelja delnic k pravnemu
poslu je dolžan na svoje stroške in riziko
pridobiti kupec.
Pri izbiri ponudnika bo imel prednost tisti
ponudnik, ki bo oddal ponudbo s katero bo
ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe se dostavijo najpozneje do
vključno 21. 4. 2006 v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj – Ponudba” na naslov St
157/2005, Okrožno sodišče v Ljubljani, 1000
Ljubljana, Stečajna pisarna.
Ostali podatki o premoženju so na razpolago pri stečajnemu upravitelju; informacije
dobe zainteresirani na tel. 01/256-38-18,
vsak dan od 13. do 15. ure.
HKS Vigred p.o. Mengeš – v stečaju

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-9885/06
Narodna stranka dela, Šibeniška 21,
5270 Ajdovščina, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
1. 1. – 31. 12. 2005
Zap.
št.

Postavka

I.

Prihodki

1.

Prihodki iz državnega proračuna

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti

Znesek v
SIT

483.396

3.

Prispevki pravnih
in fizičnih oseb ter
zasebnikov

4.

Prispevki pravnih
in fizičnih oseb
ter zasebnikov, ki
presegajo v zakonu
določeno višino

5.

Drugi prihodki

279.612

Celotni prihodki

763.008

II.

Odhodki

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

161.644

Celotni odhodki

161.644

III.

Presežek prihodkov
nad odhodki

601.364

IV.

Presežek odhodkov
nad prihodki

Stran
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skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev 31. 12. 2005
Zap.
št.

Postavka

Znesek v
SIT

I.

Sredstva

1.

Opredmetena osnovna sredstva

skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2005
Zap.
št.

Postavka

I

Prihodki

Dolgoročne finančne
naložbe

1

Prihodki iz državnega proračuna

51,645.752

3.

Kratkoročne finančne
naložbe

2

4.

Denarna sredstva na
računih

Prihodki iz proračuna lokalne
skupnosti

78,063.697

2.

5.

601.364

3

Prispevki pravnih
in fizičnih oseb
ter zasebnikov

4

Prispevki pravnih
in fizičnih oseb
ter zasebnikov
ki presegajo v
zakonu določeno
višino

Druga sredstva
Skupaj sredstva

601.364

II.

Obveznosti do virov
sredstev

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4.

Druge obveznosti do
virov sredstev

601.364

Skupaj viri sredstev

601.364

Ob-9886/06
Slovenska ljudska stranka, Beethovnova
4, Ljubljana, objavlja

I

Sredstva

1

Opredmetena
osnovna sredstva

2

Dolgoročne finančne naložbe

Znesek v
SIT

2,576.230

3

Kratkoročne finančne naložbe

4

Denarna sredstva
na računih

5

Druga sredstva

3,162.321

Skupaj sredstva

78,873.640

3,163.831
50,824.727

5

Drugi prihodki
Celotni prihodki

II

Odhodki

1
2

Stroški volitev
Drugi stroški in
izredni odhodki
Celotni odhodki

III

Davek od dobička
od pridobitne dejavnosti
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

IV
V
23,119.130

Obveznosti do virov
sredstev

1

Ustanovitveni
vložek

2

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

8,888.889

3

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

6,866.666

4

Presežek odhodkov
nad prihodki

0

4a

Presežek prihodkov
nad odhodki

36,176.924

5

Druge obveznosti
do virov sredstev

26,941.161

Skupaj viri sredstev

78,873.640

12,681.075
192,556.157
2,718.287
153,636.197
156,354.484
24.749
36,176.924

Slovenska ljudska stranka

1. Prihodki:

2005

2004

1,991.520

1,327.680

2. prihodek fizičnih oseb

100.000

3. drugi prihodki (posojilo)

1,700.000

4. prihodki polit. stranke SDS

521.609

5. prihodki kluba svetnikov LMB
Celotni prihodki:

175.000

970.000

2,166.520

4,619.289

1,639.618

5,337.745

2. Odhodki:
1. poslovni odhodki- storitve
Presežek prihodkov

526.902

Prisežek odhodkov

II

Znesek v SIT

skrajšano letno poročilo

1. prihodek lokalnih skupnosti (MOM)
19,146.531

Postavka

Prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. do
31. 12. 2005:

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan
31. 12. 2005
Postavka

27,046.503

Zap.
št.

Ob-9968/06
Zveza neodvisnih Slovenije, Poštna ulica
3, 2000 Maribor, objavlja

Narodna stranka dela

Zap.
št.

Znesek v SIT

718.456
skrajšano letno poročilo
Sredstva in viri sredstev v obdobju 1. 1.
do 31. 12. 2005:

1. Sredstva:

2005

2004

1. oprema

779.319

779.319

2. zaloge (drobni inventar)

393.427

393.424

3. denarna sredstva

275.556

65.582

1,448.299

1,238.325

Sredstva skupaj:

Zveza neodvisnih Slovenije
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Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02048-9/2006/2
Ob-9697/06
Statut Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Dalmatinova 4, se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 22. 3. 2006 pod zaporedno
št. 174.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-2/2006
Ob-9551/06
Pravila SKEI – Sindikat FHH Kostanjevica na Krki, Krška cesta 8, Kostanjevica
na Krki, ki ga zastopa predsednik Jože Kovačič, z matično številko 1672126, ki so bila
sprejeta dne 3. 2. 2006, se vzamejo v hrambo in vpišejo v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Krško pod zap. št. 82.
Št. 101-1/2006
Ob-9552/06
Iz evidence statutov sindikatov se izbriše Sindikat vzgojnovarstvenega zavoda
Škofja Loka, Podlubnik 1d, ki je bil vpisan
pod zaporedno številko 38.
Št. 101-3/2006-3
Ob-9557/06
Iz evidence pravil oziroma statutov sindikatov, ki ga vodi Upravna enota Ajdovščina,
se pod zaporedno številko 50 izbriše Sindikat delavcev prometa in zvez, sindikat
družbe Albistroj, d.o.o., Tovarniška cesta
7, 5270 Ajdovščina.
Št. 101-2/2006-3
Ob-9559/06
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanost Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina
je spremenil ime: Osnovna organizacija
sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) Srednje šole Veno
Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270
Ajdovščina.
Št. 101-1/2006-4
Ob-9568/06
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
23. 3. 2006 v hrambo pravila Organizacije
sindikata Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne Geodetske uprave Nova
Gorica, Kidričeva ulica 14, 5000 Nova Gorica.
Ime sindikata je ZSSS, Sindikat državnih in družbenih organov Slovenije, Organizacija sindikata Geodetske uprave
Republike Slovenije, Organizacija sindikata območne Geodetske uprave Nova
Gorica; skrajšano ime – kratica pa je ZSSS,
SDDO Slovenije, GUR Slovenije, OGU
Nova Gorica.
Sedež sindikata je na naslovu Kidričeva
ulica 14, Nova Gorica.
Sindikat je z dnem 23. 3. 2006 pridobil
lastnost pravne osebe.

Št.

Pravila organizacije sindikata so vpisana
v evidenco statutov sindikatov Upravne enote Nova Gorica pod zaporedno št. 144.
Št. 101-3/2006-3
Ob-9571/06
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center z dnem 24. 3. 2006 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Pravila o organiziranju in
delovanju Sindikata Mueller – Regijska sindikalna in strokovna organizacija Ljubljana
– Konfederacija sindikatov 90 Slovenije« in
ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 317 za sindikat z imenom: Sindikat Mueller – Regijska sindikalna in strokovna organizacija Ljubljana
– Konfederacija sindikatov 90 Slovenije,
kratico: Sindikat Mueller – RSSO Ljubljana – KS 90 in sedežem: Komenskega 7,
Ljubljana.
Št. 101-4/2004-3
Ob-9887/06
Statut Sindikata delavcev v pravosodju Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Tavčarjeva 9, ki je v hrambi pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostavi Center na podlagi odločbe št. 028-50/93-04/IO z dne 3. 5. 1993,
in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 40 z dnem 3. 5. 1993,
se z dnem 29. 3. 2006 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-51/2005-14

Ob-9699/06

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je
dne 24. 3. 2006 na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99 in
37/04; v nadaljevanju: ZPOmK) po uradni
dolžnosti proti družbi DDD Dezinfekcija,
dezinsekcija, deratizacija, d.o.o Koper,
Vojkovo nabrežje 38, Koper (v nadaljevanju: DDD d.o.o.), ter Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1,
Maribor (v nadaljevanju: ZZV Maribor),
začel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena ZPOmK.
Verjetnost kršitve izhaja iz razpisne in
ostale dokumentacije postopkov oddaje javnih naročil, iz katere izhaja, da DDD d.o.o.
in ZZV Maribor od leta 2000 skupaj nastopata na javnih razpisih za izvajanje ukrepov
zaščite blaga, ki jih kot naročnik razpisuje
Zavod RS za blagovne rezerve, čeprav sta
pred letom 2000 na razpisih oba nastopala
samostojno. Podana je verjetnost, da sta se
DDD Koper in ZZV Maribor dogovorila, da si
ne bosta konkurirala za pridobitev posameznega javnega naročila za izvajanje zaščite blaga in bosta nastopala skupaj. Takšen
dogovor ima lahko za cilj oziroma učinek
preprečevanje oziroma oviranje konkurence v RS.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku,
da Uradu RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave, in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
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bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava udeležbe mora v skladu
s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Št. 153/1-2006

Ob-9573/06

1. Firma in sedež pravne osebe, ki ima v
premoženju najmanj 5‑odstotni delež:
a) Styria Wochenzeitungs & BeteiligungsGmbH & Co KEG, Belgiergasse 3, Graz,
Avstrija.
2. Imena članov uprave:
a) Dolar Sani, direktor,
b) Schweighofer Klaus, direktor,
c) Zikulnig Dietmar, direktor.
Ob-9575/06
Ime javnega glasila: Radio Bakla.
Izdajatelj: Noblesse, d.o.o., Rečica 22,
3327 Šmartno ob Paki.
Ime in priimek fizične osebe, ki ima več
kot 5% delež kapitala:
– Martina Steblovnik, Rečica 22, 3327
Šmartno ob Paki,
– Jože Steblovnik, Rečica 22, 3327
Šmartno ob Paki.
Direktorica: Martina Steblovnik.
Ob-9579/06
Ime medija: Radio Ognjišče.
Izdajatelj: Radio Ognjišče d.o.o. Koper,
Trg Brolo 11, 6000 Koper, matična številka
5714621.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Tiskovno društvo Ognjišče, Trg Brolo 11,
6000 Koper, matična številka 5453836.
Direktor izdajatelja: Franc Bole.
Ob-9580/06
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
5‑odstotni delež kapitala ali najmanj 5‑odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– Leykam tiskarna d.o.o., Miklavška cesta 61, 2311 Hoče: 39,93%,
– Media Sud-Ost Beratungs – Und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Nfg. & Co. KG,
Ankerstrasse 4, Graz, Avstrija: 42,94%.
Ob-9698/06
NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje, podjetje je izdajatelj tednika Novi tednik
in radia Radio Celje. Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Izdajatelj: Podjetje NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje.
Struktura kapitala:
– Atka Prima – 30%
– Srečko Šrot – 17,63%,
– Anica Šrot Aužner – 12,42%,
– Atka d.o.o. – 7,80%,
– Zdenka Batistič – 6,43%,
– zaposleni in bivši zaposleni – 25,72%.
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Objave
gospodarskih družb
Sklici skupščin
Ob-9587/06
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Agis Zavore d.d., Ptuj, uprava
družbe sklicuje
9. redno skupščino
družbe Agis Zavore d.d., Ptuj,
Rajšpova ulica 16, Ptuj,
ki bo v petek, dne 12. 5. 2006 ob 11. uri
na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsedujoči
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
skupščine bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Šoemen.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Na podlagi prejetih pisnih odstopnih
izjav dosedanjih članov nadzornega sveta,
in sicer Mirana Škofa, Barbare Uhlir Svete
in Anžeta Lapajneta se ugotovi, da mandat navedenih članom nadzornega sveta
predčasno preneha.
Za čas do poteka sedanjega mandata
dveh let, ki izteče z dnem 17. 9. 2006 se
namesto dosedanjih članov nadzornega
sveta imenujejo novi člani nadzornega
sveta.
Pisni nasprotni predlogi delničarjev se
sprejemajo v roku enega tedna po objavi
tega sklica na naslovu družbe.
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo oziroma
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
upravi družbe prijavijo svojo udeležbo. Prijava je možna tudi preko pošte ali faksa,
kateremu pa mora slediti priporočena pošta. Prijave se bodo zbirale od dneva objave tega sklica do vključno dne 9. 5. 2006
v tajništvu družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci delničarjev in zastopniki delničarjev
pa z originalnim pisnim pooblastilom in
osebnim dokumentom.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane
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in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Agis Zavore d.d., Ptuj
direktor družbe
Emerik Weigl, dipl. inž.
Ob-9682/06
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu s 19. členom
statuta, sklicuje uprava KRS Velenje d.d.
Velenje
14. redno sejo skupščine
delniške družbe KRS Velenje d.d.
Velenje,
ki bo v torek, dne 9. maja 2006 s pričetkom ob 9. uri na sedežu družbe v Velenju, Prešernova 8, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se izvoli
Vojko Rovere.
2. Izvolita se preštevalca glasov v skladu s predlogom.
3. Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje vabljeni notar.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe za poslovno leto 2005, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družba,
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2005
in jima podeljuje razrešnico.
3. Določitev uporabe bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Čisti dobiček poslovnega leta v znesku
29.609 tisoč SIT se razporedi:
1. V zakonske rezerve 7.905 tisoč SIT.
2. Prenos v naslednje leto v znesku
19.955 tisoč SIT.
3. Za druge namene, in sicer: udeležba članov nadzornega sveta v dobičku v
skupnem znesku 1.750 tisoč SIT bruto,
porazdeljenim med člane in predsednika
v skladu s predlaganimi kriteriji.
4. Določitev sejnine za seje nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina določa sejnino predsedniku
in članoma nadzornega sveta, in sicer:
– predsedniku
nadzornega
sveta
100.000 SIT oziroma 417,30 EUR za vsako sejo nadzornega sveta.
– članu nadzornega sveta 75.000 SIT
oziroma 312,30 EUR za vsako sejo nadzornega sveta;
– člani nadzornega sveta so upravičeni
tudi do povračila potnih stroškov in drugih
povračil stroškov v skladu s sklepi nadzornega sveta.
5. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da sta dne 14. marca
2006 dosedanja člana nadzornega sveta,
Borut Meh in Vincenc Turk podala odstopno izjavo, s katero sta nepreklicno odstopila s funkcije članov nadzornega sveta.

2. Na predlog nadzornega sveta se za
nova člana za štiri letno mandatno obdobje v nadzorni svet izvolita:
1. Arnuš Silvo,
2. Pantelič Matjaž.
6. Določitev računovodskih standardov
za sestavo letnih poročil.
Predlog sklepa: v skladu z določbami
enajstega odstavka 51. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina družbe KRS
Velenje d.d. s tem sklepom določa, da bo
družba za poslovno leto 2006 in temu letu
sledeča poslovna leta, sestavljala letna poročila družbe v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Letno poročilo družbe, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogi
sklepov so vsem delničarjem na vpogled v
poslovnem delovnem času na sedežu družbe v Velenju, Prešernova 8, 3320 Velenje.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po sklicu skupščine zahtevajo,
da skupščina obravnava dodatni predlog in
navedejo namen in razloge. Uprava bo take
predloge objavila v roku deset dni od objave
sklica skupščine.
Vsak delničar lahko družbi pošlje razumno utemeljene nasprotne predloge k predlogom, ki jih je podala uprava družbe. Če
delničar tak nasprotni predlog pošlje v roku
pet dni od dneva objave sklica, ga bo družba
objavila na enak način kot sklic skupščine,
in sicer v roku deset dni od objave sklica
skupščine.
Uprava bo v dvanajstih dneh po objavi
sklica skupščine delničarjem, ki bodo to zahtevali, poslala sporočila in gradiva v smislu
287. člena ZGD.
Na zasedanju skupščine lahko sodelujejo vsi delničarji, ki se izkažejo z delnicami
ali potrdilom o vplačanih delnicah, pooblaščenci delničarjev pa morajo predložiti tudi
veljavno pooblastilo.
Kot pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini morajo delničarji in pooblaščenci,
ki želijo sodelovati na zasedanju skupščine,
svojo udeležbo pismeno najaviti v tajništvu
družbe, najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo v istem
roku predložiti tudi pismena pooblastila za
zastopanje.
Uprava
KRS Velenje d.d.
Št. 96/2006

Ob-9700/06

Na podlagi 10.5 člena statuta družbe
GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d. d., Tržaška cesta 2,
Ljubljana, direktor sklicuje
9. skupščino
družbe GOZD Ljubljana, družba za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.d.,
ki bo dne 9. 5. 2006 ob 13. uri v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta 2, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Sprejme se sklep, kot ga predlaga uprava:
– za predsedujočo na skupščini se izvoli
Branka Neffat,
– za preštevalki glasov se izvolita ga.
Karlin Marjeta in Urbas Fani,
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– seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
2. a) Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja,
ter pisnim poročilom nadzornega sveta po
274.a členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H).
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: celotni bilančni dobiček znaša 423,131.731,75 SIT. Del bilančnega dobička po ZR 2005 v znesku 40,000.000 SIT
se razdeli za dividende, in sicer iz dobička
leta 2001 v višini 2,405.949,32 SIT, iz dobička leta 2004 v višini 37,594.050,68 SIT,
ostanek v višini 383,131.731,75 SIT ostane nerazporejen kot preneseni dobiček. V
skladu z določbo 4.3 statuta družbe se 65%
dobička za razdelitev v višini 26,000.000
SIT najprej razdeli na prednostne delnice
razreda B, 35% v višini 14,000.000 SIT pa
se razdeli na imetnike delnic A in B. Dividende se izplačajo do 31. 8. 2006 delničarjem
po stanju v delniški knjigi na dan sklepanja
na skupščini.
c) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2005, ter jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2005.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: na podlagi osme
alinee prvega odstavka 240. člena ZGD-H,
skupščina pooblašča upravo, da lahko kupi
lastne delnice, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala družbe, z namenom ohranjanja vrednosti delnic oziroma z namenom realizacije
kapitalskega dobička.
Najnižja prodajna cena je 1.650 SIT, najvišja prodajna cena pa 2.500 SIT.
Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.
Na podlagi 240. člena ZGD-H in smiselno s 313. členom ZGD-H se pri pridobitvi in
odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostna
pravica obstoječim delničarjem.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delavnik od 10. 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 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
na dan 6. 5. 2006, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti 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 pol ure pred zasedanjem zaradi

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje za revidiranje poslovnih
izkazov za poslovno leto 2006 revizijsko
družbo Deloitte & Touche revizija d.o.o.,
Ljubljana.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sprememba
Statuta družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, in sicer sprememba Poglavja IV. ORGANI DRUŽBE,
11.00. Nadzorni svet (točka 11.14.), v besedilu, ki je priloga tega sklepa. Sprememba
statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni
register.
6. Določitev višine nadomestila članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep, da članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu za čas trajanja mandata pripada
mesečno nadomestilo v višini 1.600 EUR
bruto, predsedniku nadzornega sveta pa v
višini 3.200 EUR bruto.
Na podlagi 292. člena ZGD bo 15. skupščini delničarjev družbe Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred skupščino.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter s predlogom spremembe Statuta družbe, je delničarjem na
vpogled v informacijski pisarni na sedežu
družbe Dunajska cesta 50, Ljubljana, od
dneva objave sklica do dneva skupščine, in
sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure do
dneva skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Marko Kryžanowski

vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
V skladu z določbo 10.12 statuta družbe
skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic posameznega razreda.
GOZD Ljubljana, d.d.
direktor
Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.
Ob-9893/06
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana vabi
delničarje na
15. zasedanje skupščine
družbe Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 10. 5. 2006 ob 10. uri
v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana,
v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48,
1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bodo skupščino vodili odvetnik Stojan Zdolšek kot predsednik
ter Jože Bajuk in Igor Pirc kot preštevalca
glasov.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta se na dan 31. 12.
2005 ugotovljeni bilančni dobiček v višini
9.795,866.241,04 SIT v skladu z določbami
228., 274.a in 282. člena ZGD uporabi za:
1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 2.086,301.000 SIT oziroma 1.000 SIT
bruto na delnico;
2. izplačilo članom nadzornega sveta
družbe kot udeležbo na bilančnem dobičku
v bruto znesku 38,442.872,58 SIT, izplačljivo v delnicah družbe po povprečni tržni vrednosti delnice v letu 2005, ki znaša
65.546 SIT;
3. prenos v druge rezerve iz dobička v
znesku 3.835,561.184,23 SIT;
4. prenos v preneseni dobiček v znesku
3.835,561.184,23 SIT o uporabi katerega bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Za izplačilo pod točkama 1. in 2. se uporabijo druge rezerve iz dobička leta 1993
do 1996.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri
KDD na dan 12. 5. 2006, na način, določen
s sklepom uprave.
V skladu z določilom 282.a člena ZGD
skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2006.

Št. 9/2006

Stran

Ob-9953/06

V skladu s točko 7. člena statuta družbe
Avtoprevozništvo in servisi d.d., Koroška c.
64, Velenje, sklicuje uprava družbe
11. redno skupščino
družbe APS d.d.,
ki bo v torek 9. 5. 2006 ob 10. uri na sedežu družbe v Velenju, Koroška c. 64.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
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Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine Branko Sobočan,
– za preštevalki glasov Olga Seitl in Dijana Višnar.
Skupščini bo prisostvoval notar Srečko
Gabrilo.
Potrdi se objavljeni dnevni red skupščine.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim Letnim poročilom za leto 2005 z revizorjevim
poročilom in Poročilom nadzornega sveta
po 274.a členu ZGD.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim Letnim
poročilom za leto 2005 z revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta po
274.a členu ZGD.
Letno poročilo, revizijsko poročilo in poročilo nadzornega sveta so delničarjem dostopni na sedežu družbe.
3. Odločanje o pokrivanju izgube iz poslovnega leta 2005 in preteklih let, podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2005.
Predlogi sklepov:
3/1. Bilanca stanja 31. 12. 2005 izkazuje
čisto izgubo poslovnega leta 2005 v višini
35.330 tisoč SIT in preneseno čisto izgubo
iz preteklih let v višini 181.079 tisoč SIT. Na
osnovi sklepa skupščine delničarjev APS
d.d. z dne 19. 7. 2005 o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala z združevanjem delnic, naj se pokriva prenesena izguba iz prejšnjih let v višini 129.061 tisoč SIT
in delna izguba iz leta 2004 v višini 24.635
tisoč SIT, skupaj 153.696 tisoč SIT.
Do realizacije le-tega še ni prišlo, ker še
nismo prejeli sklepa sodišča o vpisu sprememb družbe APS d.d. v sodni register.
Ostala prenesena nepokrita čista izguba
v višini 27.383 tisoč SIT in čista izguba poslovnega leta 2005 v višini 35.330 tisoč SIT,
se bo pokrila iz čistega dobička poslovnega
leta in prihodnjih let.
3/2. 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.
Predlog sklepa: sprejme se informacija o
poslovanju družbe v letu 2006.
5. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: v skladu z 286. členom
ZGD se na predlog nadzornega sveta za
revidiranje računovodskih izkazov za leto
2006 imenuje revizijska družba EPIS d.o.o.,
Glavni trg 5, Celje.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Udeležence prosimo, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
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cev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilo nadzornega sveta, je
na voljo na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
Vljudno prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočite v sedmih dneh od
objave tega vabila upravi družbe APS d.d.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
APS, d.d.
uprava
Uroš Zagoričnik
Ob-10057/06
Na podlagi 27. člena Statuta družbe sklicujem
skupščino
družbe Drogerija d.d. v likvidaciji,
ki bo v petek, 12. 5. 2006 ob 12. uri na
Ljubljanski cesti 42 v Celju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov.
Predlog sklepa:
– za predsednico skupščine se izvoli
Margito Kocman,
– za preštevalki glasov se izvoli Nino Guček in Stašo Mlakar,
– za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notarja Antona Rojca.
2. Sprememba naslova družbe.
Predlog sklepa:
– skupščina sprejme spremembo naslova družbe Drogerija d.d. v likvidaciji, Linhartova cesta 49/a, 1000 Ljubljana,
– predlog sklepa novega naslova družbe
se glasi Drogerija d.d. v likvidaciji, Ljubljanska cesta 42, 3000 Celje.
3. Poslovno poročilo za leto 2005.
Predlog sklepa:
– skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju za leto 2005,
– likvidacijskega upravitelja z mnenjem
nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na naslovu Ljubljanska cesta 42, 3000 Celje, vsak delovni dan
v tednu od 10. do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini družbe in glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi zakoniti predstavniki in pooblaščenci, ki pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini družbe 3 dni pred sejo.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi za
udeležbo priložiti pisno pooblastilo.
Drogerija d.d. v likvidaciji
upravitelj likvidacije
Uroš Zagoričnik

Zavarovanja
SV 271/06
Ob-10211/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 271/06 z dne 3. 4. 2006, je
bilo dvosobno stanovanje št. 4 v Celju, Deč

kova 50 – visoko pritličje v izmeri 75,37 m2,
s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih delih, napravah in objektih ter funkcionalnem zemljišču, ki stoji na parc. št.
1219/22, k.o. Spodnja Hudinja, last Cigler
Željka, na podlagi menjalne pogodbe z dne
16. 12. 2005, med kupcem Cigler Željkom in
prodajalcem Nepremičnine Celje d.o.o., zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank
Borovlje – Celovec, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170,
Ferlach/Borovlje, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 12.500 EUR, s pripadki, ki zapade v plačilo 20. 12. 2025.
SV 152/06

Ob-10212/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Drage Intihar iz
Cerknice, opr. št. SV 152/06 z dne 30. 3.
2006, je bilo stanovanje številka 12 v izmeri 61,29 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
ter shramba v kleti pod številko 12, vse v
stanovanjski hiši Partizanska cesta 10 A,
1381 Rakek, z ident. št. 1659-176, stoječi na
parceli številka 219/5 k.o. Rakek, v lasti zastaviteljev Bergant Klemena, Lipce 59, 4273
Blejska Dobrava in Vovko Elizabete, Podbrezje 184, 4202 Naklo, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 2. 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 12,000.000 SIT s pripadki.
SV 289/06

Ob-10213/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 289/06 z
dne 31. 3. 2006, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 6 v I. nadstropju večstanovanjskega objekta, na naslovu Rakovniška ulica 2 v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
109/56 k.o. Karlovško predmestje, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last
zastaviteljev Kren Branka in Kren Kregar
Majde, vsakega do ½, na podlagi pogodbe
o prodaji nepremičnine št. 33/06 sklenjene
dne 21. 3. 2006, s prodajalko Alenko Donoša, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična
št. 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
SV 322/06

Ob-10214/06

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 322/06 z dne
29. 3. 2006, je bilo stanovanje št. 5 v izmeri 31,55 m2, ki stoji na parc. št. 4005, vl.
št. 2545 k.o. Domžale, na naslovu Slamnikarska 9, v Domžalah, ki ga je zastavitelj
pridobil na podlagi prodajne pogodbe št.
47105-8/05, sklenjene dne 22. 3. 2006, med
zastaviteljem in Občino Domžale, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat. št.
5706491, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25.043,85 EUR, vse s pripadki.
SV 211/06

Ob-10217/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 211/06 z dne 30. 3. 2006,
je bilo stanovanje št. 69, v desetem nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta
Cirila Tavčarja 3 B, stoječe na parc. št. 533/3
in 533/4, obe k.o. Jesenice, v skupni izmeri
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70,16 m2, last zastaviteljev Aide Fajković in
Almira Hadžića, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 28. 3. 2006, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-bank
d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta
117, za zavarovanje denarne terjatve v višini
76.881,27 CHF s pripadki.

be 2162/11 v podvložku št. 1166/11 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v IV. nadstropju v izmeri
49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/12 v podvložku št. 1166/12 k.o.
Koroška vrata,
vse v stanovanjski stavbi na naslovu
Smetanova ulica 057 v Mariboru, stoječe na
parc. št. 1681/1, pripisane vl. št. 1166 k.o.
Koroška vrata, pridobljene na podlagi notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe opr. št.
SV 779/99-1 z dne 6. 8. 1999, sestavljene v
notarski pisarni notarke Brede Horvat iz Maribora, sklenjene med Janjo Frelih kot prodajalko in Merdausl Riccardom kot kupcem,
zastavljene v korist banke – upnice Probanka d.d., s sedežem na naslovu 2000
Maribor, Svetozarevska ulica 12, št. reg.
vl. 1/03499/99, matična številka 5459702,
za zavarovanje denarne terjatve v višini 25,000.000 SIT, z obrestno mero, ki je
spremenljiva ter enaka vsoti Euriborja za
šestmesečno obrestno obdobje, ki na dan
sklenitve pogodbe znaša 2,89% in obrestnega dodatka v višini 2% letno, s trenutno
efektivno obrestno mero v višini 5% letno,
s trenutnimi pogodbeno dogovorjenimi zamudnimi obrestmi v višini 13,5% letno, z
vračilom glavnice v 96 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji delovni
dan v posameznem koledarskem mesecu
in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti
v plačilo na dan 30. 9. 2014.

SV 505/06

Ob-10220/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina iz
Jesenic, opr. št. SV 47/04 z dne 3. 2. 2004
in notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 505/06 z dne 30. 3.
2006, je dvosobno stanovanje z oznako
S3, v izmeri 46,82 m2, v prvem nadstropju
poslovno-stanovanjske stavbe, na naslovu
Cesta na Loko 11, Tržič, stoječe na parc. št.
161/13 k.o. Bistrica, last zastaviteljice Mojce
Dolenc, Praprotno 22, Selca, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 3. 3. 2006, s
prodajalcem Valentinom Tinom Bergerjem,
Retnje 5, Križe, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Kreditbank
Ferlach registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Hauptplatz
16, A-9170, Ferlach/Borovlje, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1900650, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
26.500 EUR, z obrestno mero 5,75% p.a.
ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 20. 4.
2019.
SV 502/06

Ob-10221/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 502/06 z dne 30. 3.
2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 8, v
1. nadstropju stanovanjskega objekta na
naslovu Valjavčeva ulica 11, Kranj, v skupni
izmeri 53 m2, ki stoji na parc. št. 915/1, k.o.
Kranj, ki je v solasti Janeza Hočevarja in
Marjane Hočevar, oba Spodnje Bitnje 10,
Žabnica, vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 5. 2001,
sklenjene s Tino Tomažič, Valjavčeva ulica
11, Kranj, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
58, Ljubljana, matična številka 5026024,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
18,500.000 SIT, z obrestmi v višini šestmesečni Euribor + 2% letno, ki tečejo od dneva porabe kredita ter z zapadlostjo zadnje
anuitete 31. 3. 2021.
SV 508/06

Ob-10222/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 508/06 z dne 31. 3. 2006,
je dvosobno stanovanje s kabinetom št. 34,
v skupni izmeri 79,50 m2, v VI. nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Cesta
Jaka Platiše 1, Kranj, stoječega na parc. št.
405/5 k.o. Klanec, last zastavitelja Elvisa
Durakovića, Cesta Jaka Platiše 1, Kranj, na
temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 10. 5. 2001, s prodajalcem Muratom
Huseinovićem, Ulica Jaka Platiše 1, Kranj,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka 1430564, za zavarovanje njene denarne
terjatve v višini 83.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno mero v
višini šestmesečnega Euriborja in pribitka v

višini 3,5% ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 1. 4. 2031.
SV 418/06

Ob-10223/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 418/06 z dne 30. 3.
2006, je bila nepremičnina – štirisobno stanovanje št. 5, v izmeri 108,49 m2, v II. nadstropju na III. vhodu, s pripadajočim kletnim
prostorom v 2. kleti št. 5/III, velikosti 5,97
m2 ter pripadajočim garažnim parkirnim mestom v 1. kleti št. 5/III, vse v večstanovanjski
hiši na Dalmatinski ulici 3 v Mariboru, stoječi
na parc. št. 2003, k.o. Tabor, pridobljena na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 4.
2001, sklenjene med Elektro Tabga d.o.o.
kot prodajalcem in Veljkovič Vladom ter Mojco kot kupcema, zastavljena v korist banke
– upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22,
enolična identifikacijska številka 1870653,
9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 17.000 EUR z letno
obrestno mero 5,25% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi, z zapadlostjo prvega obroka
na dan 20. 5. 2006 in zapadlostjo zadnjega
obroka na dan 20. 5. 2013.
SV 420/06

Ob-10224/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 420/06 z dne 31. 3.
2006, so bile nepremičnine:
– stanovanje v I. nadstropju v izmeri
53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/1 v podvložku št. 1166/1 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v I. nadstropju v izmeri
48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/2 v podvložku št. 1166/2 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v I. nadstropju v izmeri
49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/3 v podvložku št. 1166/3 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v II. nadstropju v izmeri
53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/4 v podvložku št. 1166/4 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v II. nadstropju v izmeri
48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/5 v podvložku št. 1166/5 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v II. nadstropju v izmeri
49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/6 v podvložku št. 1166/6 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v III. nadstropju v izmeri
53,38 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/7 v podvložku št. 1166/7 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v III. nadstropju v izmeri
48,66 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/8 v podvložku št. 1166/8 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v III. nadstropju v izmeri
49,30 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/9 v podvložku št. 1166/9 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v IV. nadstropju v izmeri
48,86 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2162/10 v podvložku št. 1166/10 k.o.
Koroška vrata,
– stanovanje v IV. nadstropju v izmeri
43,79 m2, identifikacijska številka dela stav-

SV 349/06

Stran

Ob-10226/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 349/06 z dne 4. 4.
2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 18,
v izmeri 69,34 m2, v IV. nadstropju stavbe
na Majaronovi ulici 12, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 1633, k.o. Bežigrad, ki je
last zastaviteljev Petre Kermavner, Jakčeva
ulica 13, Ljubljana in Uroša Stiškovskega,
Majaronova ulica 12, Ljubljana, vsakega do
ene polovice, na podlagi darilne pogodbe
z dne 11. 1. 2006 in prodajne pogodbe z
dne 28. 3. 2006. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d.,
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična št. 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 84.276,32 CHF s pripadki.
SV 477/06

Ob-10227/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 477/06 z
dne 31. 3. 2006, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje številka 16 v izmeri 48,22
m2 v drugem nadstropju stanovanjske hiše
v Mariboru, Pajkova ulica 24, ki stoji na parceli številka 126, katastrska občina Spodnje
Radvanje; last zastavitelja Bojana Mohorko,
rojenega 8. 5. 1967, stanujočega Ob jezgonu 8, Razvanje, 2000 Maribor do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 3.
2003, sklenjene med njim kot kupcem in
med Justino Pluško kot prodajalko, zastavljena v korist upnice SKB banke, d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4,
matična številka 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedene upnice do
dolžnice Barbare Černčič, rojene 8. 7. 1969,
stanujoče Ob jezgonu 8, Razvanje, 2000
Maribor, v višini 35.000 EUR s pripadki ter
z zapadlostjo kredita v 48 zaporednih mesečnih anuitetah, pri čemer zapade prva
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anuiteta v plačilo najkasneje do 28. 4. 2006
in zadnja 28. 3. 2010, oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 421/2006

Ob-10228/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 421/2006 z dne
30. 3. 2006, je stanovanje s kabinetom št.
B5 v mansardi na zahodni strani v skupni
izmeri 72,60 m², v stavbi v Kamnici, C. v
Rošpoh 22 – parc. št. 9/7, 9/10, 9/9, 3/12
in 3/11 k.o. Kamnica, skupna last Pogorevčnik Marka in Piko Brigite, obeh stan.
Kamnica, C. v Rošpoh 22A, na temelju
prod. pog. št. 39/95 z dne 14. 11. 1995,
zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse
Aktiengesellschaft, za zavarovanje denarne terjatve v višini 79.300 EUR s pp,
v SIT protivrednosti po sr. tečaju BS na
dan plačila.
SV 424/2006

Ob-10229/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 424/2006 z dne
30. 3. 2006, so pisarniški prostori z oznako
P1/3-1, 2, 3 in 4 v skupni izmeri 124,20 m²,
v III. nadstropju v Mariboru, Cankarjeva 6
– parc. št. 1208/2 k.o. Maribor grad, last Dr.
Poštenjak d.o.o., na temelju kupoprodajne
pogodbe številka 88-105/2000 z dne 7. 7.
2000 in njenega dodatka z dne 7. 6. 2001,
zastavljeni v korist Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, za zavarovanje denarne terjatve v višini 145.000 EUR s pp, v SIT protivrednosti po sr. tečaju BS na dan plačila.
SV 230/06

Ob-10230/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-230/06 z dne
5. 4. 2006, je bilo dvosobno stanovanje v prvem nadstropju stanovanjskega bloka v Novem mestu, na Rozmanovi ulici 3, ki stoji na
parceli št. 1648, k.o. Novo mesto in obsega
v skupni izmeri 61,90 m2 ter pripadajoči sorazmerni solastniški delež na vseh skupnih
prostorih, delih in napravah citiranega stanovanjskega bloka, last zastavitelja Slavka
Perića in Božane Perić, oba stanujoča Rozmanova ulica 3, 8000 Novo mesto, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 2-20/92-392
z dne 9. 7. 1993 ter pripadajočega dodatka z dne 20. 3. 2006, zastavljeno v korist
upnice, banke Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 184.500 CHF v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za CHF, s pripadki.
SV 521/06

Ob-10231/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 521/06 z dne 5. 4. 2006,
je stanovanje št. 4 v izmeri 70 m2, v 1. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Kurirska pot 28, Cerklje, stoječe na parc. št.
727/20 k.o. Grad, last zastaviteljice Tadeje
Marko, Vrečkova pot 28, Kranj, na temelju
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 7. 2003
in aneksa št. 01 z dne 5. 9. 2003, oboje
sklenjeno s prodajalcema Francem Jeklarjem in Zdenko Jeklar, oba Kurirska pot 28,
Cerklje, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
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140, Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 65.850 CHF v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne
marže v višini 1,95% p.a. ter z zapadlostjo
glavnice terjatve dne 31. 3. 2026.
SV 454/2006

Ob-10232/06

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 454/2006 z dne
4. 4. 2006, je stanovanje št. 2/I, v izmeri
51,91 m², v hiši v Mariboru, Zrkovska 63
– parc. št. 65 k.o. Pobrežje, last Šilec Jožice, stan. Maribor, Zrkovska 63, na temelju
prodajne pogodbe št. 423/94 z dne 7. 10.
1994, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 21.000 EUR s pp,
v SIT protivrednosti po srednjem tečaju BS
na dan plačila.
SV 332/06

Ob-10233/06

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa opr. št. SV 332/06 z
dne 31. 3. 2006, notarke Majde Lokošek
iz Domžal, je bilo trisobno stanovanje z
oznako št. 20 v izmeri 71,40 m2, v 4. nadstropju, s kletjo št. 20 v izmeri 6,41 m2, v
stanovanjski stavbi na naslovu Ul. Simona Jenka 11, Domžale, ki leži na parc. št.
4772/2 k.o. Domžale, ki ga je zastaviteljica
Patricija Verbole, Pavšičeva ulica 36, 1000
Ljubljana, pridobila na podlagi prodajne
pogodbe z dne 9. 3. 2006, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
72.000 EUR s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 43/2005

Os-9529/06

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 43/2005 z dne 24. 3. 2006 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Stoli, trgovina in storitve d.o.o., Ferrarska
ulica 14, Koper, matična številka 5686377,
šifra dejavnosti 74.204 se začne in takoj
zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 3. 2006
St 6/2002

Os-9530/06

To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2002
z dne 15. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Arnol, inženiring, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Škofja
Loka – stečajna masa, Šolska ulica 2,
Škofja Loka.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 3. 2006

St 6/99

Os-9531/06

To sodišče je s sklepom št. St 6/99 z dne
28. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtoservis, servis, trgovina,
proizvodnja, zastopstva d.o.o. Brežice v
stečaju, Ulica bratov Cerjakov 11.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/950/00.
Okrožno sodišče v Krškem,
dne 28. 3. 2006
St 271/2005

Os-9532/06

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Evolve razvoj internetnih
rešitev d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 98,
za dne 18. 5. 2006 ob 14. uri, v prostorih
tukajšnjega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. III/1.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v Ljubljani, Miklošičeva 7, v sobi 10,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2006
St 93/2004

Os-9533/06

To sodišče je s sklepom z dne 24. 3.
2006 pod opr. Št. St 93/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Linia
Gradiani d.o.o., Celovška 180b, Ljubljana, matična številka 5902959, šifra dejavnosti 45.210.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(24. 3. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve, ki so bile prijavljene na oklic o
začetku stečajnega postopka, veljajo tudi v
postopku prisilne poravnave.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Bojan Klenovšek, odvetnik iz Ljubljane.
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V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Altis d.o.o., Idrija, H. Frayerja 15, Idrija,
– Hypo leasing d.o.o., Ljubljana, Dunajska 117,
– RS Davčni urad RS, Dunajska 22, Ljubljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo,
– Obnova trgovina d.o.o., Ljubljana, Škofova 7,
– Admir Ganič, Ižanska c. 500 c, Ljubljana, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 24. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2006

Šifra dejavnosti: 55.510, matična številka: 5472717.
Odslej firma glasi VEND Družbena prehrana, trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o.,
Tovarniška c. 43, Ruše – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Štefan Rola, Zg. Korena 9, p. Zg. Korena.
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
19. 6. 2006 ob 10. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 23. 3.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 3. 2006

St 21/2006

Os-9534/06

To sodišče je s sklepom St 21/2006 dne
28. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Saldo d.o.o. Ljubljana, Dunajska 106, matična številka 5376874, številka
reg. vložka 10571800.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 26. 6. 2006 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV v 1. nadstropju, Oddelka za
gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v
Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2006
St 109/2003

Os-9535/06

To sodišče je s sklepom St 109/2003
dne 23. 3. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Tean, zunanjetrgovinsko
podjetje d.o.o. – v stečaju, Radio c. 8,
Domžale.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Dne 23. 3. 2006
St 4/2006

Os-9536/06

To sodišče je s sklepom St 4/2006 dne
28. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Šarmant Marketing marketinško posredniška družba d.o.o., Vrhnika,
Drenov Grič 7/b, matična številka 1327992,
davčna številka: 51700689, vložna številka
13112900.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Luigi Varanelli iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kokovati 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.: 0100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 9. 2006 ob 12. uri v razpravni dvorani
št. 2, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2006
St 145/2004

Os-9537/06

To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad stečajnim
dolžnikom Virma d.o.o., Brunšvik 67, p.
Rače, v stečaju, ki bo dne 22. 5. 2006 ob
10. uri v sobi št. 220/II tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča v času uradnih
ur sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 3. 2006
St 105/2005-23

Os-9538/06

To sodišče v stečajni zadevi predlagatelja Birostroj Computers d.d., Mladinska
3, Maribor, ki ga zastopa odv. Mira Potočnik-Arsevski iz Maribora, zoper dolžnika Kopija Tim, trgovina in storitve d.o.o., Ulica
Pariške komune 35, Maribor – v stečaju,
ki se vodi pri tukajšnjem sodišču pod opr. št.
St 105/2005, preklicuje I. narok za preizkus
upniških terjatev, razpisan za dne 24. 4.
2006 ob 11.15, v sobi št. 253/II ter razpisuje
I. narok za preizkus upniških terjatev za dne
29. 5. 2006 ob 9.30 v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
St 18/96

Os-9539/06

To sodišče obvešča vse upnike, da bosta
v stečajni zadevi TAM Tehnološka oprema d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska
184, dne 12. 5. 2006 v sobi št. 139 ob
11.30, narok za preizkus terjatev in narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št.
227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30
ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
Dne 27. 3. 2006
St 88/2005

Os-9540/06

I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 88/2005 dne 23. 3. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom VEND
Družbena prehrana, trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o., Tovarniška c. 43,
Ruše.

St 114/2005

Stran

Os-9541/06

I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 114/2005 dne 23. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Burja,
trgovinske in gostinske storitve d.o.o.,
Šentpetrska ulica 6, Maribor, šifra dejavnosti: 51.900, matična številka: 5694116.
Odslej firma glasi Burja, trgovinske in
gostinske storitve d.o.o., Šentpetrska ulica
6, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Štefan Rola, Zg. Korena 9, p. Zg. Korena.
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
19. 6. 2006 ob 9.30 v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 23. 3.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 3. 2006
St 141/2004

Os-9542/06

Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Branimir Komočar s.p., Tenis bar
Branik – v stečaju, Kajuhova 6/A, Ma-
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ribor, šifra dejavnosti 55.304, in 55.403,
matična številka 5827304, davčna številka
62252445, 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 evidenc e samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 3. 2006
St 156/2004

Os-9543/06

1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Cvetko Milan s.p. – v stečaju,
Partizanska 85, Maribor, šifra dejavnosti
93.050, matična številka 5578074000, davčna številka 16180518, se v skladu z 99/II
členom ZPPSL zaključi, saj ni premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso in torej ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz evidence samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 3. 2006
St 34/2003

Os-9544/06

Po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek
nad dolžnikom Bajus, Trgovinsko in storitveno podjetje d.o.o., Radenci, Lackova
7, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 3. 2006
St 3/2000

Os-9545/06

1. Stečajni postopek nad dolžnikom
GINS, podjetje za ekonomske, finančne in
knjigovodske storitve d.o.o. – v stečaju, Trg
4. julija 43, Dravograd, se zaključi in nadaljnje unovčenje razdelitvene mase ustavi.
2. Neunovčena terjatev po pravnomočni sodbi tukajšnjega sodišča opr. št. Pg
161/2001 z dne 29. 1. 2003 do Slejko Vladimirja, Kosovelova 17 a, Postojna, v višini
105,990.258,80 SIT z obrestmi po stopnji
D + 6% od 1. 1. 1997 dalje do plačila in
stroški v višini 1,110.000 SIT z zamudnimi
obrestmi od 29. 1. 2003 dalje do plačila, se
prenese na:
– Krajevno skupnost Dravograd, Trg 4.
julija 25, Dravograd – v višini 5,52%,
– Koroške pekarne d.d., Koroška cesta
2, Dravograd – v višini 30,53%,
– Koroški dom starostnikov Dravograd,
Črneče 149 – v višini 7,14%,
– I.M.I. d.o.o., Mariborska cesta 3, Dravograd – v višini 24,05%,
– Mentis d.o.o., Meža 127, Dravograd
– v višini 32,76%.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 3. 2006
St 15/2005

Os-9701/06

Na podlagi četrtega odstavka 59. člena
ZPPSL to sodišče objavlja izvleček pravnomočnega sklepa z dne 7. 3. 2006 o potrditvi
prisilne poravnave nad dolžnikom Makser
Storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.,
Zabiče 30c, Ilirska Bistrica, ki se glasi:
1. Poravnalni senat potrdi prisilno poravnavo nad dolžnikom Makser Storitveno
in trgovsko podjetje d.o.o. Ilirska Bistrica,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zabiče 30c, Ilirska Bistrica ki so jo sprejeli
upniki z glasovanjem (upoštevaje tudi pisno
glasovanje) na naroku dne 7. 3. 2006.
2. Ugotovi se, da je dolžnik v načrtu finančne reorganizacije (vključno z dopolnitvijo načrta) razvrstil terjatve upnikov v sledeče
razrede:
– razred A: razred terjatev upnikov (zaposlenih), na katere prisilna poravnava ne
učinkuje; v ta razred so razporejene terjatve
delavcev iz 160. člena ZPPSL in terjatve
upnika LB Leasing Koper iz naslova finančnega leasinga:
– razred B: razred terjatev upnikov, ki se
poplačajo 20% najkasneje v roku 1 leta od
pravnomočno potrjene prisilne poravnave,
terjatve se od začetka postopka prisilne poravnave do poplačila ne obrestujejo; v tem
razredu so terjatve navadnih upnikov;
– razred C: razred terjatev upnikov iz
naslova davkov in prispevkov, pri čemer se
zamudne obresti, natekle do dneva začetka postopka prisilne poravnave, odpišejo v
skladu s tretjim odstavkom 16. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij, glavnica
pa se poplača v višini 20% najkasneje v
roku 1 leta od pravnomočno potrjene prisilne poravnave, terjatve se od začetka postopka prisilne poravnave do poplačila ne
obrestujejo;
– razred D: razred terjatev upnikov –
bank in drugih iz naslova prejetih kreditov,
ki se poplačajo v višini 20% najkasneje v
roku 1 leta od pravnomočno potrjene prisilne poravnave, terjatve se od začetka postopka prisilne poravnave do poplačila ne
obrestujejo;
– razred E: terjatev upnika Janeza Fabca, ki se je s posebno pogodbo z dolžnikom zavezal terjatev v višini 6,500.000 SIT
zamenjati za delež pod pogojem potrjene
prisilne poravnave (peti odstavek 43. člena
ZPPSL).
Seznam terjatev, razvrščenih v načrtu
v razred A, B, C in D, je priloga št. 1 tega
sklepa.
3. Upniki, katerih terjatve niso bile prerekane in veljajo za ugotovljene se poplačajo
na način in v višini, kot je razvidna iz priloge
št. 2 tega sklepa. Za te terjatve ima pravnomočen sklep o potrditvi prisilne poravnave
moč izvršilnega naslova.
4. Prisilna poravnava ima pravni učinek
tudi proti upnikom, ki se postopka prisilne
poravnave niso udeležili ter proti tistim upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile
njihove terjatve prerekane, če se naknadno
ugotovijo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 3. 2006
St 258/05

Os-9702/06

To sodišče je s sklepom St 258/05 dne
30. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gradapto, gradbeništvo in
adaptacije, d.o.o., Vrhpolje pri Kamniku
41, Kamnik, matična številka 1834606, številka dejavnosti 45.210.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej, Triglavska 65, 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 19. 6. 2006 ob 13.30 v razpravni dvorani št. I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2006
St 240/2005

Os-9703/06

To sodišče je s sklepom St 240/2005
dne 30. 3. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Poudarek Podjetje za inženiring, raziskovanje in razvoj, d.o.o.
Domžale, Ljubljanska 108, matična številka 5735548, številka dejavnosti 73.102,
vložna številka: 12686500.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej Marinc iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 6. 2006 ob 13.15 v razpravni dvorani št. 1, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2006
St 13/06

Os-9704/06

To sodišče je s sklepom St 13/2006 dne
30. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Jože Jeglič s.p., Športne in
poslovne storitve, Ljubljanska cesta 84,
Domžale, matična številka 1891391, številka dejavnosti 92.623.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odv. Luigi Varanelli, Strossmayerjeva 8,
Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
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1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 6. 2006 ob 13.15 v razpravni dvorani št. I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2006

transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 6. 2006 ob 12. uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. III/1.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2006

St 8/2006

Os-9705/06

I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 8/2006 dne 30. 3. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Knjigovodski servis in svetovanje Igor Horvat
s.p., Dolnja Počehova 12a, Pesnica pri
Mariboru.
Šifra dejavnosti: 74.120, matična številka: 1843397.
Odslej firma glasi Knjigovodski servis in
svetovanje Igor Horvat s.p., Dolnja Počehova 12a, Pesnica pri Mariboru – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
dr. Irena Lesjak, Ul. Heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh 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.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 3. 2006
St 4/2006

Os-9706/06

I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 4/2006 dne 30. 3. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Vana,
d.o.o., podjetje za knjigovodstvo, finance
in trgovino, Ptujska c. 36, Rače.
Odslej firma glasi Vana, d.o.o., podjetje
za knjigovodstvo, finance in trgovino, Ptujska c. 36, Rače – v stečaju.
Šifra dejavnosti: 74.120, matična številka: 5618339000.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
dr. Irena Lesjak, Ul. Heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh 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.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
22. 9. 2006 ob 10. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 3. 2006
St 11/2006

Os-9707/06

I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/2006 dne 30. 3. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Trident,
trgovsko podjetje d.o.o., Štekarjeva 4, Miklavž na Dravskem polju.

Šifra dejavnosti: 51.190, matična številka: 5685354.
Odslej firma glasi Trident, trgovsko podjetje d.o.o., Štekarjeva 4, Miklavž na Dravskem polju – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
dr. Irena Lesjak, Ul. Heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh 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.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
22. 9. 2006 ob 10.30, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 3. 2006
St 15/2006

Os-9708/06

I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2006 dne 30. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Fela
Logistika – transport d.o.o., Grajska 4,
Slovenska Bistrica.
Šifra dejavnosti: 60.240, matična številka: 5362121.
Odslej firma glasi Fela Logistika – transport d.o.o., Grajska 4, Slovenska Bistrica
– v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
dr. Irena Lesjak, Ul. Heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh 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.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
22. 9. 2006 ob 11. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 3. 2006
St 42/2006

Os-9727/06

To sodišče je s sklepom St 42/2006 dne
31. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Avto ARI, Trgovina z vozili in
storitve d.o.o., Radomlje, Vaška pot 19,
matična številka 1794833, davčna številka
75611317.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marija Magdalena Šantl 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

St 5/2006
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Os-9888/06

To sodišče je s sklepom St 5/2006 z dne
31. 3. 2006 na podlagi prvega odstavka 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom SP Rak &
Co Brežice d.o.o., Tovarniška cesta 8,
Brežice, matična številka 5311250, šifra dejavnosti 60.240.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 31. 3. 2006
St 225/2005

Os-9889/06

To sodišče je s sklepom St 225/2005 dne
30. 3. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Bemaco Commerce Zastopstva in svetovanje d.o.o., Stegne 21c,
Ljubljana, ter nato z istim sklepom ta postopek 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 30. 3. 2006
St 283/2005

Os-9890/06

To sodišče je s sklepom St 283/2005 dne
30. 3. 2006 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Zavod za humanitarno pomoč
regije Banja Luka, Cesta na Brdo 47, Ljubljana.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek likvidacije 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 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 7. 7. 2006 ob 10.30 v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. V/1.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2006
St 12/99

Os-9891/06

To sodišče je s sklepom opr. št. St 12/99,
z dne 30. 3. 2006 začelo stečajni posto-
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pek nad dolžnikom Gostilna »Zlata goska«, Dušan Grdiša s.p., Ptuj, Orešje 81,
matična številka 5876649, davčna številka
54046602.
Odslej firma glasi: Gostilna »Zlata goska«, Dušan Grdiša s.p., Ptuj, Orešje 81
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 13. 6.
2006, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 3. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 3. 2006
St 40/2001

Os-9892/06

1. Stečajni postopek nad dolžnikom Gastering trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o. – v stečaju, Trg 1/a,
Prevalje, se zaključi v skladu z določili 169.
člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 3. 2006
PPN 30/2006

Os-9955/06

To sodišče je s sklepom z dne 16. 2.
2006 pod opr. št. PPN 30/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Bindex zastopanje in trgovina, d.o.o.,
Krimskega odreda 15a, Vrhnika, matična
številka 5563267, šifra dejavnosti 51.850,
davčna številka 41080394.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilna poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve. 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).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(16. 2. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
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Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Simona Gorjup iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Vizija računovodstvo d.o.o., Brnčičeva
31, Ljubljana Črnuče,
– Servis Pal d.o.o., Rožna ul. 10, Vrhnika,
– Galerija 2 Bojan Novak s.p., Stara cesta 41, Vrhnika,
– PG Group d.o.o., Stegne 7, Ljubljana,
– Ksenija Brajer, Pot v Močilnik 9, Vrhnika, kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 16. 2. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2006
St 13/2006

Os-9956/06

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 13/2006 sklep z dne 3. 4. 2006:
I. To sodišče je dne 23. 2. 2006 ob 8. uri
prejelo po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Energetika
Solčava, Družba za oskrbo s toplotno energijo d.o.o., Solčava 16, Solčava z dne 7. 2.
2006 in je dne 3. 4. 2006 ob 8.30 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Energetika Solčava, Družba za oskrbo s toplotno energijo d.o.o., Solčava 16, Solčava
(matična številka: 1767631, ID št. za DDV:
84823640).
Odslej se firma glasi: Energetika Solčava, Družba za oskrbo s toplotno energijo
d.o.o., Solčava 16, Solčava (matična številka: 1767631, ID št. za DDV: 84823640)
– 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 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902 (sklic
na št. 11‑42153-7110006-00130606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. junija 2006 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 3. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 4. 2006
St 15/2006

Os-9965/06

To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 15/2006 sklep z
dne 3. 4. 2006:
I. To sodišče je dne 28. 2. 2006 ob 13.50
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
MAS – EL, Jeklene konstrukcije d.o.o.,
Tovorna 7, Celje, ki ga zastopa odv. pisarna
Cmok & Praznik, o.p., d.n.o., Prešernova 23,
Celje in njegovimi upniki, z dne 28. 2. 2006
in je dne 3. 4. 2006 ob 9.30 začelo postopek
prisilne poravnave med dolžnikom: MAS –
EL, Jeklene konstrukcije d.o.o., Tovorna 7,
Celje (matična številka: 1411233, ID št. za
DDV: SI85796816) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi oklica, prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(3. 4. 2006).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-8450084902, sklic na
številko: 11‑42153-7110006-00150606.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, številka delovnega dovoljenja L7/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Kovintrade d.d., Mariborska cesta 7,
Celje,
2. Simer d.o.o., Ipavčeva ul. 22, Celje,
3. Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
4. Dvig d.o.o., Sinja Gorica 16/a, Vrhnika,
5. predstavnik delavcev – Marta Šalamon.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR tukajšnjega sodišča št. 01100-6960421564, sklic
na št. 5-15-2006, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 4. 2006
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Izvršbe
In 2003/00055, In 2005/00047

Os-7419/06

Z rubežnim zapisnikom z dne 6. 4.
2004 in 2. 9. 2005, je bil v izvršilnih zadevah 2003/00055, In 2004/00070 in
In 2005/00047, ki jih je izdalo Okrajno sodišče v Brežicah, opravljen rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 5, v I. nadstropju
večstanovanjske hiše v izmeri 57,70 m2, na
naslovu Maistrova ul. 8, v Brežicah in je last
dolžnika Stanjko Darka. Stavba leži na parc.
št. 317/1, vlož. št. 487, k.o. Brežice.
S sklepom z dne 17. 2. 2004 je sodišče
dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, v korist upnika
Komunalno stanovanjskega podjetja d.d.
Brežice.
In 2004/00069

Os-7421/06

Z rubežnim zapisnikom z dne 31. 1.
2006, je bil v izvršilni zadevi In 2004/00069,
ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Brežicah,
opravljen rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 3, v I. nadstropju večstanovanjske
hiše v izmeri 69,95 m2, na naslovu Gubčeva
ul. 19, v Brežicah in je last dolžnice Popovič
Zorice. Stavba leži na parc. št. 893, vlož. št.
598, k.o. Brežice.
S sklepom z dne 25. 8. 2004 je sodišče
dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, v korist upnika
Komunalno stanovanjskega podjetja d.d.
Brežice.
In 2005/00192, In 2005/00193

Os-7426/06

Z rubežnim zapisnikom z dne 14. 2. 2004,
je bil v izvršilnih zadevah In 2005/00192, In
2005/00200, In 2005/00196, In 2005/00195,
In 2005/00194 in In 2005/00193, ki jih je izdalo Okrajno sodišče v Brežicah, opravljen
rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 2, v
pritličju večstanovanjske hiše v izmeri 42,39
m2, na naslovu Prežihova ul. 13, v Brežicah
in je last dolžnika Pavlovič Ivana. Stavba
leži na parc. št. 38/9, k.o. Trnje.
S sklepom z dne 28. 8. 2003 je sodišče
dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, v korist upnika
Komunalno stanovanjskega podjetja d.d.
Brežice.
In 2005/00081, In 2004/00072

Os-7428/06

Z rubežnim zapisnikom z dne 17.
10. 2005, je bil v izvršilnih zadevah
In 2005/00081, In 2004/00072, ki jih je izdalo Okrajno sodišče v Brežicah, opravljen
rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 6, v
I. nadstropju večstanovanjske hiše v izmeri
67,44 m2, na naslovu Šolska ul. 13, v Brežicah in je last dolžnikov Bobnarič Draga ter
Suzane. Stavba leži na parc. št. 381/3, vlož.
št. 858, k.o. Brežice.
S sklepom z dne 24. 8. 2005 je sodišče
dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, v korist upnika
Komunalno stanovanjskega podjetja d.d.
Brežice.
In 05/00076

Os-8175/06

Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 2005/00076, ki ga je dne 9. 5. 2005 izdalo
Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega
zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, Brezni-

kova 15, Domžale, opr. št. IZV 2005/01728
z dne 8. 7. 2005, je bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnika
Danka Šajionviča do 1/2, tj. stanovanja št. 8
v izmeri 34,50 m2, v stanovanjskem objektu
na naslovu Grajska 3, Loka pri Mengšu, ki
stoji na parc. št. 762/1, k.o. Loka, zarubljena v korist upnice Borke Šajinovič roj. Pejič,
stanujoče Litostrojska c. 29, Ljubljana, zaradi izterjave 1,048.074,50 SIT s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 3. 2006
In 2005/00330
Os-7416/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2005/00362 z
dne 21. 12. 2005 in sklepa o nadaljevanju
In 2005/00330 z dne 29. 11. 2005, je bil dne
23. 12. 2005 opravljen v korist upnika Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, Poljanska c. 31, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec iz Ljubljane,
proti dolžnici Jožici Černec, Ul. Tuga Vidmarja 12, zaradi izterjave 107.515,50 SIT
s pp in 298.393,30 SIT s pp, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
– stanovanja št. 6, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Ulica Tuga
Vidmarja 12 v Kranju, v lasti dolžnice Jožice
Černec, Ul. Tuga Vidmarja 12, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 3. 2006
In 2004/01605
Os-8032/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 29. 12. 2004, opr. št. In 2004/00816,
je bil dne 28. 6. 2005 opravljen v korist
upnice Stanovanjske zadruge Emona z.o.o.,
Letališka 5, Ljubljana, rubež stanovanja št.
311, na naslovu Zakotnikova 1, Ljubljana, v
izmeri 13 m2, last dolžnice Lampret Suzane,
Zakotnikova 1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2006
In 2005/01396
Os-8830/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 21. 11. 1994, opr. št. I 2065/1994, je
bil dne 6. 1. 2006 opravljen v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, Ljubljana, rubež enosobnega stanovanja
št. 20, v izmeri 39,95 m2, na naslovu Poklukarjeva 18, Ljubljana, last dolžnika Perko
Janka, Gmajna 47, Notranje Gorice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2006
Ig 2004/808
Os-8826/06
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 17. 2.
2006, ob 9. uri, v izvršilni zadevi, opravilna
številka Ig 2004/808, ki se vodi na Okrajnem
sodišču v Murski Soboti, upnika RRA Mura
d.o.o., Lendavska 5a, Murska Sobota, proti
dolžnikom 1. Nomi d.o.o., Ižakovci 8, Beltinci, 2. Novak Marija - Maruša, Lendavska
19, Murska Sobota in 3. Novak Miroslav,
Lendavska 19, Murska Sobota, zaradi izterjave 5,701.098,95 SIT s pp, opravil rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št. 19 (stanovanje
na desni strani, gledano s strani stopnišča),
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe, na
naslovu Lendavska 19A, Murska Sobota,
stoječi na parc. št. 246/1 (prej 246), vl. št.
3957 (prej 2670), k.o. Murska Sobota, v
skupni izmeri 75,47 m2, ki sestoji iz kuhinje
(11,54 m2), sobe (19,48 m2), sobe (10,30
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m2), sobe (12,02 m2), predsobe (12,33 m2),
kopalnice (3,68 m2), WC (1,51 m2), balkona
oziroma terase (3,51 m2) in drugih prostorov
(1,10 m2).
In 40/2005
Os-8833/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Tolminu, opr. št. In 40/2005 z dne
5. 10. 2005, je bila v izvršilni zadevi upnice
Mladinske knjige Trgovina d.d., Slovenska
29, Ljubljana, zoper dolžnika Saša Skrta,
Bazoviška ul. 11, Tolmin, zaradi izterjave
zneska 285.378,41 SIT s pripadki, zarubljena nepremičnina, in sicer trisobno stanovanje št. 6 v izmeri 62,77 m2, v tretjem nadstropju na naslovu Bazoviška 11, Tolmin.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 20. 3. 2006
In 2005/00123
Os-9203/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 12. 5. 2005, opr. št.
In 2005/00123, je bila v korist upnika Javnega Komunalnega podjetja d.o.o., Žalec,
ki ga zastopa Stanislava Gerželj, odvetnica
v Žalcu, proti dolžnici Diklič Ignaciji, Čopova 2, Žalec, dne 22. 11. 2005 opravljena
zaznamba rubeža dolžnici do 1/2 lastne nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
in v naravi predstavlja stanovanje št. 6, v
1. nadstropju stanovanjske hiše, ki stoji na
parc. št. 541, vl. št. 1126, k.o. Gotovlje, v
skupni izmeri 65,80 m2, na naslovu Čopova
2, Žalec.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 20. 3. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 3714/2005
Os-5938/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Dorjana Božiča, Muzejski trg 6, Koper, zaradi
predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne
23. 2. 2006 odločilo:
Uvede se postopek dopolnitve zemljiške knjige za parcelo št. 453/20, v naravi
pašnik v izmeri 480 m2, k.o. Plavje, pri
kateri je predlagatelj Dorjan Božič, EMŠO
1408959500188, Muzejski trg 6, Koper, z
mero verjetnosti izkazal lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 453/20, k.o. Plavje, se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige,
oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 2. 2006
Dn 2940/2005
Os-5939/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Emila Beliča, Marezige 80 A, Marezige, ki ga
zastopa odv. Rok Munih iz Kopra, zaradi
predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne
23. 2. 2006 odločilo:
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uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 13/7, pašnik, v izmeri
65 m2, k.o. Marezige, pri kateri je predlagatelj Emil Belič, EMŠO 0204940500340,
Marezige 80 A, Marezige, z mero verjetnosti
izkazal lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 13/7, k.o. Marezige, se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige,
oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 2. 2006
Dn 4169/2004

Os-8001/06

Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mateje Kačič,
sedaj Švajger, Industrijska ul. 8, Ruše, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 8, na naslovu Industrijska ul. 8, Ruše,
vpisanem v podvložek št. 1368/8, k.o. Ruše,
dne 16. 2. 2006, pod opr. št. Dn 4169/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 83/92 z dne 10. 1. 1992, o prodaji stanovanja številka 8, v I. nadstropju
stanovanjske hiše v Rušah, Industrijska ul.
8, parc. št. 409/0, sedaj vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št. 1368/8, v katastrski
občini Ruše, sklenjene med Tovarno dušika
Ruše, p.o., Tovarniška 51, Ruše, kot prodajalcem in Robič Marijo, Industrijska ul. 8,
Ruše, kot kupovalko in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na ime
kupovalke za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj 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 Mariboru
dne 9. 3. 2006
Dn 9318/2000

Os-8002/06

Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Zim d.o.o., Slovenska ul. 40, Maribor in Aleksandra Varge, Borštnikova ul. 57, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 8, na naslovu
Borštnikova 57, Maribor, vpisanem v podvložek št. 1740/23, k.o. Spodnje Radvanje,
dne 30. 1. 2006, pod opr. št. Dn 9318/2000,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 92 z dne 24. 2. 1992, o prodaji stanovanja št. 8, v III. nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, Borštnikova 57, vpisanega v
zemljiškoknjižni podvložek št. 1740/23, v katastrski občini Spodnje Radvanje, sklenjene
med PTT – Podjetje Maribor, p.o., Slomškov
trg 10, Maribor, kot prodajalcem ter Kampuš
Alenko, Borštnikova 57, Maribor, kot kupovalko in s katero je prodajalec dovolil vknjižbo
lastninske pravice za to stanovanje na ime
kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 3. 2006
Dn 17187/2004

Os-8003/06

Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Savskega, Goriška ul. 17/b, Maribor, ki ga zastopa
Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg
17/b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 5, na naslovu Goriška
ul. 17/b, Maribor, vpisanem v podvložek št.
1813/28, k.o. Spodnje Radvanje, dne 6. 1.
2006, pod opr. št. Dn 17187/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št.
261/91 z dne 25. 11. 1991, o prodaji stanovanja št. 5, v I. nadstropju stanovanjske
stavbe na Goriški ul. 17/b v Mariboru, parc.
št. 178 in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 1813/28, k.o. Spodnje Radvanje,
sklenjene med Občino Maribor, kot prodajalcem in Silvo Savski ter Marjanom Savskim,
oba stanujoča Goriška 17/b, Maribor, kot
kupcema in s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice na ime kupcev za
to stanovanje.
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 Mariboru
dne 9. 3. 2006
Dn 7564/2005

Os-8164/06

Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vesne Skerbinek, Škalce 101, Slovenske Konjice, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
8, na naslovu Ul. Pariške komune 7, Maribor,
vpisanem v podvložek št. 787/9, k.o. Tabor,
dne 30. 1. 2006, pod opr. št. Dn 7564/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 6. 9. 1996, o prodaji stanovanja
številka 8, v I. nadstropju stanovanjske hiše
v Mariboru, Ul. Pariške komune 7, parc. št.
1186, vpisanem v zemljiškoknjižni vložek št.
787/9, v katastrski občini Tabor, sklenjene
med Mileno Kovačec, Zelena ul. 22, Maribor, kot prodajalko ter Vesno in Nadeždo
Skerbinek, obe stan. Škalce 101, Slovenske
Konjice, kot kupovalkama.
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 Mariboru
dne 10. 3. 2006
Dn 1334/2005

Os-5751/06

Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ireni Šik-Zabukovec v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljev

1. Ivana Grandiča in 2. Cvetke Grandič,
Gornje Vreme 4 A, Vremski Britof, zoper
nasprotnega udeleženca GIP Stavbenik d.d.
Koper, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, dne 4.
3. 2006 sklenilo:
Pri nepremičnini, vpisani v podvl.
št. 3460/19, k.o. Portorož, z oznako 19.E, v
naravi enosobno stanovanje v I. nadstropju
v izmeri 26,91 m2, označeno s št. 8 in črko
C, klet št. 8, v svojo korist, se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 8. 1. 1996,
sklenjene med Francem Lasičem, Senčna
pot št. 12A, Portorož, kot prodajalcem in Ivanom Grandičem in Cvetko Grandič, Gornje
Vreme 4a, Vremenski Britof, kot kupcema,
ki se je izgubila.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev do celote, in sicer na
podlagi pogodbe št. 131/4-1, sklenjene dne
17. 10. 1969, med SGP Stavbenik Koper,
kot prodajalcem in Skupščino Občine Piran, kot kupcem, kupoprodajne pogodbe št.
46600-045/92, sklenjene dne 19. 2. 1991,
med Občino Piran, kot prodajalcem in Francem Lašičem, kot kupcem ter pogodbe z
dne 8. 1. 1996, sklenjene med Francem Lašičem, kot prodajalcem ter Ivanom Grandičem in Cvetko Grandič, kot kupcema, katere
izvirnik je izgubljen.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listine, katero vzpostavite se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 3. 2. 2006
Dn 532/2006

Os-8817/06

Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ireni Šik-Zabukovec, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja
Baics Laszlo-a, Trubarjeva ulica 4, Izola,
ki ga zastopa odv. Breda Demšar, zoper
nasprotno udeleženko Občino Izola, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, dne 9. 3. 2006
sklenilo:
pri nepremičnini, vpisani v podvl. št.
1707/3, k.o. Izola, z oznako 3.E, v naravi stanovanje v I. nadstropju v izmeri 67,27 m2, s kletjo v pritličju, obarvano
s polno oranžno barvo, označeno s št. 3
in 3k, v svojo korist, se začne postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 466-331/90 z dne
21. 12. 1990, sklenjene med Občino Izola,
kot investitorjem in Baics Laszlom, Alojza
Valenčiča št. 1, Izola, kot soinvestitorjem,
overjene dne 21. 12. 1990, pri Temeljnem
sodišču v Kopru, Enota v Piranu, OV št.
1579/90, ki se je izgubila.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagatelja do celote, in sicer na podlagi soinvestitorske pogodbe št.
466-331/90 z dne 21. 12. 1990, overjene pri
Temeljnem sodišču v Kopru, Enota v Piranu,
Ov. št. 1579/90, katere izvirnik je izgubljen
in pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim, sklenjene med Občino
Izola, kot prodajalko in Baics Laszlom, kot
kupcem, notarsko overjene dne 15. 2. 2006,
pri notarki Mojci Tavčar Pasar iz Pirana, št.
OV I 142/06.
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Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 9. 3. 2006

Pogodba se nanaša na nepremičnino
– stanovanje v izmeri 27,14 m2, Cesta na
Roglo 11b, Zreče, parc. št. 3.E, vpisano v
vl. št. 1023/3, k.o. Zreče. Pogodba se je po
izjavi predlagateljice postopka Danice Burjan izgubila. Na navedeni nepremičnini je
predlagana vknjižba latninske pravice v korist Danice Burjan, EMŠO 1303945505180,
stanujoče Vinogradna 4, Zreče, do celote
nepremičnin.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s 4. odstavkom 237. 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 14. 2. 2006

Dn 2008/2005

Os-8818/06

Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ireni Šik-Zabukovec, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice Danice Hribar, Sečovlje 61, Sečovlje, ki
jo zastopa odv. Bojan Starčič iz Portoroža,
zoper nasprotnega udeleženca Renko Rudolfa, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, dne 10.
3. 2006 sklenilo:
Pri nepremičnini s parc. št. 3630, k.o.
Izola, vpisani v vl. št. 1295, v svojo korist
do polovice, se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 19. 6. 1999, med
Rudolfom Renkom, Hudourniška 6, Izola,
kot prodajalcem in Danico Hribar-Sirotič,
Sečovlje 61, Sečovlje, kot kupovalko, notarsko overjene dne 21. 6. 1999, pri notarki
Mojci Tavčar-Pasar, št. OV 1355/99, ki se
je izgubila.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice do polovice, in sicer na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 19. 6. 1999, med Rudolfom Renkom,
Hudourniška 6, Izola, kot prodajalcem in
Danico Hribar-Sirotič, Sečovlje 61, Sečovlje, kot kupovalko, notarsko overjene dne
21. 6. 1999, pri notarki Mojci Tavčar-Pasar,
št. OV 1355/99, katere izvirnik je izgubljen,
ter pogodbe o ureditvi zemljiškoknjižnega
stanja, sklenjene dne 29. 6. 2005, med Rudolfom Renkom, Oljčna ul. 19, Izola in Danico Hribar, Sečovlje 61, Sečovlje, notarsko
overjene dne 1. 7. 2005, pri notarki Mojci
Tavčar-Pasar, št. OV 1045/05.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 3. 2006
Dn 2339/2005

Os-8819/06

Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ireni Šik-Zabukovec, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice
Mirjane Hršum, Bogomira Magajne 12, Izola, ki jo zastopa notarka Mojca Tavčar-Pasar
iz Pirana, zoper nasprotnega udeleženca
Stavbenik Koper d.d., zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, dne 10. 3. 2006 sklenilo:
pri nepremičnini, vpisani v podvložek št.
2109/54, k.o. Izola, z identifikatorjem 53.E,
v naravi trisobno stanovanje v III. nadstropju
v izmeri 72,26 m2, označeno s št. 12 in črko
B, na naslovu Bogomira Magajne 12, Izola,
v svojo korist, se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
875-DV/GK, o prodaji in nakupu stanovanja,
sklenjene dne 5. 6. 1975, med Splošnim
gradbenim podjetjem Stavbenik, kot proda-

jalcem in Upravo javne varnosti v Kopru, kot
kupcem, ki se je izgubila.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice do celote, in sicer na
podlagi pogodbe, št. 875-DV/GK, o prodaji
in nakupu stanovanja, sklenjene dne 5. 6.
1975, med Splošnim gradbenim podjetjem
Stavbenik, kot prodajalcem in Upravo javne
varnosti v Kopru, kot kupcem, katere izvirnik je izgubljen, kupoprodajne pogodbe št.
0403-S-36/1-1049/91, sklenjene dne 18. 11.
1991, med Republiko Slovenijo, kot prodajalko in Milanom Hršumom, kot kupcem,
notarsko overjene pri notarki Nevenki Tory
dne 24. 11. 2004, št. OV 3051/04, pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim št. 122/VR/2004, sklenjene dne
24. 5. 2005, med Primorje d.d. (kot pravnim
naslednikom pripojene družbe GIP Stavbenik d.d.) in Milanom Hršumom, in kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 2. 6. 2005
med Milanom Hršumom, kot prodajalcem
in Mirjan Hršum, kot kupovalko (ter Nejcem
Ogričem, kot sopodpisnikom) ter na podlagi
slednje izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, notarsko overjenega dne 13. 7. 2005,
št. OV I 929/05.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 3. 2006
Dn 2620/2005

Os-4749/06

Pri tem sodišču se je sklepom z dne
18. 1. 2006 začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 6. 12. 1993,
št. 362-224/93-7, sklenjene med Skupščino
Občine Slovenske Konjice, kot prodajalcem
ter Eriko Črešnar in Robertom Črešnarjem,
kot kupcema.
Pogodba se nanaša na nepremičnino
– stanovanje v izmeri 53,24 m2, Cesta na
Roglo 11b, Zreče, parc. št. 113.E, vpisano v
vl. št. 1024/39, k.o. Zreče. Pogodba se je po
izjavi predlagateljev postopka Erike Črešnar
in Roberta Črešnarja izgubila. Na navedeni
nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Erike Črešnar, Cesta na
Roglo 11b, Zreče, EMŠO 1308943505886
in Roberta Črešnarja, Cesta na Roglo 11b,
Zreče, EMŠO 2903974501160, za vsakega
do ½ celote nepremičnine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s 4. odstavkom 237. 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 14. 2. 2006
Dn 2443/2005

Os-4751/06

Pri tem sodišču se je sklepom z dne
25. 1. 2006 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 4.
1994, sklenjene med Unior, Kovaška industrija d.d., Zreče, kot prodajalcem in Danico
Burjan, kot kupcem.

Dn 2783/2004
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Os-2753/06

Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
16. 11. 2005 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 43/95
z dne 2. 6. 1995, sklenjene med Medijskimi
toplicami d.d., turistično in gostinsko podjetje, Zagorje ob Savi, Kidričeva 2a, Zagorje
ob Savi in Gradbenim industrijskim podjetjem Pionir p.o., Novo mesto, s katero je
Gradbeno industrijsko podjetje Pionir p.o.,
Novo mesto, pridobil nepremičnino, vl. št.
343, k.o. Izlake. Original pogodbe se je po
izjavi predlagatelja Konbost d.o.o., Rogaška
Slatina, izgubil. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Konbost d.o.o., Rogaška Slatina.
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 31. 1. 2006
Dn 2603/05

Os-2956/06

Okrajno sodišče v Velenju v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Mirka Belca
iz Velenja, Prešernova 9/a, oklicuje začetek
postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, listine o priznanju lastninske pravice
na kupljenem stanovanju, ki jo je dne 12. 5.
1999, zapisal notar Avgust Ribič iz Velenja,
pod opr. št. SV-247/99.
Listina se nanaša na prodajo 32,07 m2
(sedaj 33,21 m2) velikega stanovanja št. 97,
v IV. nadstropju stanovanjske hiše na Prešernovi 9/a v Velenju.
Stanovanje je vpisano v zemljiško knjigo
v vl. št. 3109/1, k.o. Velenje, z id. št. 97.E.
Pogodbene stranke so Esotech d.d. Velenje, Preloška 1, ki ga zastopa generalna
direktorica Zofija Kukovič, mba, kot prodajalec in Miran Blazinšek, roj. 25. 4. 1960,
stanujoč na Prešernovi 9/a, Velenje (prej
Zupančičeva 18), kot kupec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Mirka Belca, EMŠO 2812970500016,
do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva, ozi-
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roma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 1. 2. 2006
Dn 4185/05

Os-2957/06

Okrajno sodišče v Velenju v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Alojza in
Berte Blekač, iz Rečice ob Savinji 39, oklicuje začetek postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
z dne 30. 3. 2003, o prodaji nepremičnin,
parc. št. 800, v velikosti 2514 m2 in parc.
št. 809/3 v izmeri 4140 m2, vpisanih v vl. št.
222, k.o. Rečica ob Savinji.
Pogodbene stranke so Ladislav Atelšek,
EMŠO 2706940500378 in Marija Atelšek,
EMŠO 1310939505159, oba iz Nizke 8, Rečica ob Savinji, kot prodajalca ter Berta Blekač, EMŠO 26059545312 in Alojz Blekač,
EMŠO 1306952500142, oba iz Rečice ob
Savinji 39, kot kupca.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Alojza in Berte Blekač, vsakega
do ½.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 1. 2. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 87/2004

Os-7738/06

Okrajno sodišče v Črnomlju po sodniku
tega sodišča Igorju Fortunu, v pravdni zadevi tožeče stranke Nevenke Došen, Stražnji
vrh 38, Črnomelj, ki jo zastopa pooblaščenec Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju, proti
toženi stranki Matiji Spreicerju, Stražnji vrh
72, Črnomelj, sedaj neznanega bivališča,
zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z. k. listine, pcto 100.000 SIT, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
nadaljevanju ZKP, dne 2. 2. 2006 postavlja začasnega zastopnika Matiji Spreicerju,
Stražnji vrh 72, Črnomelj, sedaj neznanega
bivališča.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Anton Zajc iz Črnomlja, Ulica 21.
oktobra 19/a, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Spreicerja Matija, Stražnji vrh 72, Črnomelj, sedaj neznanega bivališča, vse do takrat, dokler le-ta ali njihov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 2. 2. 2006
I 2004/01705

Os-7412/06

Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa Branko Lipovec, odvetnik
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v Ljubljani, proti dolžniku Babič Marjanu,
Ulica Bogomira Magajne 12, Izola, zaradi
izterjave 53.991 SIT s pp, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi izvršbi in zavarovanju
sklenilo:
dolžniku Babič Marjanu se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št.
I 2004/01705 postavi odvetnik Davorin
Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 8. 3. 2006
I 2000/00829

Os-7999/06

Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, proti dolžniku Abram Marku, Gramscijeva 13, Izola, sedaj Praproče 30, Črni Kal,
zaradi izterjave 35.469 s pp, dne 6. 3.2006,
sklenilo:
odvetnico Magdo Mlač iz Izole se razreši
funkcije začasna zastopnice dolžniku Abram
Marku, v izvršilni zadevi l 2000/00829.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 6. 3. 2006
P 15/2006

Os-8843/06

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Hasl, roj.
12. 12. 1872 in umrli dne 4. 1. 1954 ter po
pokojnem Karlu Haslu, roj. 6. 9. 1879 in
umrlem dne 4. 5. 1954, oba nazadnje stanujoča Dol. Kronovo 3, Šmarješke Toplice,
izdaja naslednji oklic:
pozivajo se neznani dediči, neznanega
bivališča, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za poseben primer,
Juditi Lajkovič Mladkovič, pri Centru za socialno delo, Resslova 7/b, Novo mesto, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izterjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 3. 2006
D 340/03

Os-7734/06

Budal Martin, pok. Antona, roj. 22. 9.
1887, v Komnu, ki je umrl 28. 11. 1936 v Gorici, Italija, iz Gorice, ni napravil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerim bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 3. 2006

Os-8841/06

Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodnici Lidiji Ravbar Šinkovec, v pravdni zadevi
tožeče stranke Frančiška Čepona, Tovarniška c. 24, Logatec, ki ga zastopa odvetnica
Nives Vidmar iz Logatca, proti toženi stranki
Milanu Pariču, neznanega bivališča nekje
na Hrvaškem, zaradi izstavitve z.k. listine
zaradi priposestvovanja, dne 20. 3. 2006
sklenilo:
toženi stranki Parič Milanu se kot začasni
zastopnik postavi odvetnik Zvone Debevec,
Cankarjev trg 11, Vrhnika.
Začasni zastopnik zastopa toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. P 15/2006, dokler ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 20. 3. 2006

Oklici dedičem
Dn 136/2005

D 34/95

Oklici pogrešanih
N 2/2006

Os-7025/06

Roza Rosenberg, rojena 12. 8. 1882, v
Čakovcu, nazadnje stanujoča Ljutomer, se
pogreša od leta 1950.
Predlagateljica je Republika Slovenija,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Ljubljana, Zunanji oddelek v Murski Soboti,
Kocljeva 1/a.
Skrbnica je Rozina Kralj, Ormoška 19,
9240 Ljutomer.
Priglasitveni rok je tri mesece.
Za imenovano se uvaja postopek za razglasitev za mrtvo ter se poziva pogrešanko,
da se javi, kakor vsakdo, ki o njej kaj ve, da
to sporoči sodišču, skrbnici ali predlagateljici. Po poteku tega roka se bo odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 6. 3. 2006

Os-7408/06

V zapuščinski zadevi po dne 8. 5. 2005
umrli Zofiji Štrancar, od Franceta, roj. 3. 4.
1920, upokojenki iz Planine 14, Ajdovščina,
državljanki Republike Slovenije, bi prišel v
poštev za dedovanje tudi zapustničin nečak
Joško Kete, sin pok. Albina, roj. 9. 3. 1995,
nazadnje stanujoč Via Odorico Politi 3, Trst,
Italija, sedaj neznanega bivališča.
Sodišče poziva dediča neznanega naslova, da se v enem letu od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tega sodišča priglasi
sodišču. Po poteku navedenega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 24. 2. 2006

Kolektivni delovni spori
Kd 11/2005

Os-9904/06

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljem
Sindikatom lesarstva Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana in nasprotnima udeležencema 1. Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje lesarstva, Dimičeva 13, Ljubljana in 2. Združenje delodajalcev Slovenije,
Sekcija za les in papir, zaradi ugotovitve
neveljavnosti razlage KP.
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Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 12. 5. 2006 ob 10. uri, v razpravni dvorani št. 2/I, Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 24. 3.
2006.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 554/2006
Rg-7994/06
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Gradel, trgovinske storitve,
vzdrževalna dela ter knjigovodstvo Udvinčič Marjeta, s.p., Janka Urliha 12, Velenje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenice z dne 28. 2. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenici
Udvinčič Marjeti, Šaleška cesta 2 A, Velenje,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 10. 3. 2006
Srg 493/2006
Rg-7995/06
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Proles Nunčič, Lesarstvo in trgovina, d.o.o., Veliki vrh 1/c, Šmartno ob
Paki, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenikov z dne 27. 1. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenikom
Nunčič Jožetu, Nunčič Jožetu ml., Nunčič
Nadi in Teržan Mihaeli, vsi Veliki vrh 1/a,
Šmartno ob Paki, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 2. 3. 2006
Srg 229/2006
Rg-7730/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:

družba Kantor, trgovina in storitve
d.o.o., s sedežem v Kopru, Marušičeva
ulica 5, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno številko 1/07132/00, preneha po
skrajšanem postopku, po sklepu družbenikov z dne 12. 1. 2006.
Družbenik Gorazd Koritnik, stanujoč Na
Kresu 11, Železniki, izjavlja, da družba nima
nobenih neplačanih obveznosti, da so urejena vsa razmerja z delavci, ustanovitelj pa
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe za dobo iz drugega odstavka 394. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Celotno premoženje družbe, ki bo pre
ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se prenese v last družbenika Gorazda Koritnika.
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 13. 3. 2006
Srg 171/2006
Rg-7731/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Top party, Gostinstvo, storitve
in trgovina d.o.o., s sedežem Komen 47,
Komen, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno številko 1/06128/00, preneha po
skrajšanem postopku, po sklepu družbenikov z dne 15. 12. 2005.
Družbenika Edvin Kocjančič iz Branika
67/e in Boštjan Ban iz Komna 47, Komen,
izjavljata, da družba nima nobenih neplačanih obveznosti, da nima zaposlenih delavcev, ustanovitelja pa se zavezujeta plačati
vse morebitne preostale obveznosti družbe
in jih prevzemata v celoti.
Celotno premoženje družbe, ki bo preostalo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se prenese v last družbenika Edvina Kocjančiča.
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 13. 3. 2006
Srg 00016/2006
Rg-8393/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Tridiamant, zeliščarstvo, trgovina in storitve d.o.o., s sedežem v Sežani, Kosovelova ulica 4b, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno številko 1/06506/00,
preneha po skrajšanem postopku, po sklepu
družbenice z dne 30. 12. 2005.
Družbenica Guida Margherita, stanujoča
v Trstu, Via dell agro 6/02, Italija, izjavlja,
da so poplačane vse obveznosti družbe in
družba nima neporavnanih zapadlih obveznosti do tretjih, da družba ne zaposluje
delavcev in v zvezi s tem nima neurejenih
razmerij ter da edina družbenica solidarno
prevzema obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe do upnikov še v enem letu po objavi izbrisa družbe
iz sodnega registra.
Celotno premoženje družbe, ki bo preostalo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se prenese v last edine družbenice Guida Margherite.

Št.

37 / 7. 4. 2006 /

Stran

2787

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 17. 3. 2006
Srg 462/2006
Rg-8844/06
Družba Kostanj, trgovina, Škofja Loka,
d.o.o., s sedežem Zminec 50, Škofja Loka,
vpisana na reg. vl. št. 1/01471/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Frelih
Marjeta, Zminec 50, Škofja Loka.
Zoper sklep družbenice 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 21. 3. 2006
Srg 01081/2006
Rg-3733/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Natalija
Bektašević & Co. trgovina, gostinstvo, storitve d.n.o., Šifrerjeva ulica 12, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Natalija Bektašević & Co. trgovina, gostinstvo, storitve d.n.o. Šifrerjeva
ulica 12, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 19. 1.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Bektašević Ačif, Društvena ulica 26 in Bektašević Ašim, Pokopališka
ulica 40, Ljubljana, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2006
Srg 647/2006
Rg-5144/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe 1-2-3, podjetje za proizvodnjo, trženje, inženiring, marketing d.o.o., Rimska c. 6, Log pri Brezovici,
v zvezi s predlogom za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba 1-2-3, podjetje za proizvodnjo,
trženje, inženiring, marketing d.o.o., Rimska c. 6, Log pri Brezovici, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 18. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Šifrar Velkavrh Zdenka,
Rimska c. 6, Log pri Brezovici, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
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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 02250/2006

Rg-6640/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Livit, poslovne
storitve d.o.o., Ljubljana, Ilovški štradon 22,
ki jo zastopata odvetnici Jožica Mlinarič in
Alenka Mejak-Pelan iz Domžal, objavlja
sklep:
Livit, poslovne storitve d.o.o., Ljubljana, Ilovški štradon 22, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 2. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Kovačič Lidija, Na jami
6, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
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 27. 2. 2006
Srg 03255/2006

Rg-8391/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Izida – Študentski servis d.o.o. Ljubljana, Trubarjeva 52, ki
jo zastopa odvetnica Marta Kalpič Zalar iz
Ljubljane, Miklošičeva 30, objavlja sklep:
družba Izida – Študentski servis
d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 52, reg. št.
vl. 1/38189/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 31. 1.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Žerovnik Marko, Groharjeva
14, Kamnik, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika 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 17. 3. 2006
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Srg 04183/2006

Srg 279/2006

Rg-8030/06

Družba Turizem, kočija, Mesarič in
ostali, družba za turizem d.n.o., Partizanska c. 3-5, Maribor, reg. št. vl.
1/12712/00, katere družbenika sta Mesarič Mojca in Pajić Djuro, oba Potrčeva cesta 44, Ptuj, po sklepu družbenikov družbe
z dne 25. 1. 2006, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Mesarič
Mojca in Pajić Djuro.
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 15. 3. 2006
Srg 28/2006

Rg-10085/06

Rg-10234/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Tamara,
trgovina in proizvodnja, d.o.o., Grosuplje,
Kozinova cesta 19, ki jo zastopa notarka
Erika Braniselj iz Ljubljane, objavlja sklep:
Tamara, trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Grosuplje, Kozinova cesta 19,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Midamo, svetovanje in trgovina d.o.o., Grosuplje, Kozinova cesta
19, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2006

Rg-3487/06

Družba Zamia, cvetličarna, trgovina,
storitve d.o.o., Osojnikova cesta 3, Ptuj,
reg. št. vl. 1/9918-00, katere ustanovitelja
sta Veseljko Rimele, Podvinci 95, Ptuj in
Jurij Šlehta, Goriška cesta 40, Velenje, po
sklepu ustanoviteljev družbe z dne 6. 12.
2005, preneha o skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Veseljko
Rimele in Jurij Šlehta.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 2. 2006

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 23 z dne
3. 3. 2006, stran 1663, Srg 442/2005,
Rg-1942/06, pri družbi Kreativ 2000, trgovina in storitve d.o.o., Zamušani 2, Gorišnica in Srg 324/2005, Rg-3291/06, pri družbi
Ivanuša Contactum, izobraževanje, računalniško usposabljanje, svetovanje in storitve,
d.n.o., Vodnikova ulica 2, Ptuj, se pravni
pouk pravilno glasi:
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.

Preklici
Štampiljke preklicujejo
OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta
23, Komenda, štampiljko okrogle oblike,
v zgornjem polkrogu je napis OBČINA
KOMENDA, v spodnjem polkrogu pa napis
OBČINSKA UPRAVA 5. V sredini štampiljke
je upodobljen grb Občine Komenda.
gne‑219142
Pims marketing d.o.o., Ulica Hermana
Potočnika 39, Ljubljana, štampiljko
pravokotne oblike z napisom Pims
Marketing d.o.o. Ul. Hermana Potočnika
39, 1000 Ljubljana. gns‑219407
Pims marketing d.o.o., Ulica Hermana
Potočnika 39, Ljubljana, štampiljko
pravokotne oblike z napisom Pims Marketing
d.o.o. Ljubljana št. 2. gnr‑219408

Potne listine preklicujejo
Bele Damjan, Sedlašek 2, Podlehnik,
potni list, št. P1077903. m‑358
Biljali Sanija, Loška cesta 1, Žiri, potni
list, št. P00003931. gnx‑219173
Blodnik Simon, Ob Suhi 10, Ravne
na Koroškem, potni list, št. P00520126.
gnp‑219206
Božič Marjeta, Dolenji Suhadol 29,
Brusnice, potni list, št. P00223334.
gnn‑219208
Dolinar Aleš, Vrunčeva ulica 25c, Celje,
potni list, št. P00078737. gnj‑219162
Dolinšek Uroš, Ulica Matije Blejca
10, Kamnik, potni list, št. P00718051.
gnu‑219176
Družina Zlatko, Markovščina 4, Materija,
potni list, št. P00915334. gnw‑219274
Gabrovec Andreja, Vipavska ulica
31, Ljubljana, potni list, št. P00244933.
gne‑219242
Gal Andrejka, Trg revolucije 4, Maribor,
potni list, št. P00787415. gnm‑219184
Goličnik Alenka, Podvrh 17, Mozirje,
potni list, št. P00441418. gnr‑219108
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Gostiša Benčina Irena, Defranceschijeva
ulica 2, Novo mesto, potni list, št.
P00252997. gny‑219397
Grabnar Katarina, Hafnerjeva 6a,
Ljubljana-Šentvid, potni list, št. P00027498.
gnb‑219095
Horvat Boris, Ulica heroja Lacka 1, Ptuj,
potni list, št. P01054638. gnl‑219060
Ilić Bojan, Tržaška 121, Ljubljana, potni
list, št. P00526467. gnv‑219025
Jukić Lejla, Reška ulica 9, Ljubljana,
potni list, št. P01153520. gni‑219213
Kajnih Jasna, Sladki vrh 5/c, Sladki Vrh,
potni list, št. P00922282. gns‑219053
Kogovšek Stanislav, Sinja Gorica
15, Vrhnika, potni list, št. P00887185.
gnx‑219073
Korošec Maja, Ulica Berte Bukšek
8, Maribor, potni list, št. P00013589.
gnn‑219183
Kurnik Maksimiljan, Planina 11, Mozirje,
potni list, št. P00590906. gnu‑219351
Lednik Tomi, Križ 111, Sežana, potni list,
št. P00093952. gnq‑219355
Mandič Deborah, Dolga reber 31a, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00053452.
gnq‑219155
Marolt Lučka, Tržaška cesta 47, Ljubljana,
potni list, št. P00311724. gnm‑219259
Medić Almin, Trnovski pristan 6a,
Ljubljana, potni list, št. P00827419.
gnw‑219224
Medić Kadife, Trnovski pristan 6a,
Ljubljana, potni list, št. P00827418.
gnx‑219223
Murgić Selim, Kogojeva ulica 1, Ljubljana,
potni list, št. P00834962. gnw‑219249
Novak Franc, Dragomer, Na grivi
57, Vrhnika, potni list, št. P000070313.
gnf‑219066
Novak Mihael, Žaucerjeva ulica 13,
Ljubljana, potni list, št. P00354829.
gnb‑219220
Rama Ymri, Mala Loka 7, Trebnje, potni
list, št. P00570416. gnf‑219166
Rebolj Ivan, Ulica Metoda Mikuža
18, Ljubljana, potni list, št. P00429494.
gnp‑219231
Sfiligoj Kristina, Štanjel 68, Štanjel, potni
list, št. P00429850. gnz‑219271
Šačirović Elvis, Kunaverjeva ulica
1, Ljubljana, potni list, št. P00275035.
gnr‑219254
Todorovski Ljupčo, Spodnji Rudnik
II/47, Ljubljana, potni list, št. P01131690.
gnu‑219101
Učanović Domazet Amela, Beblerjev
trg 1, Ljubljana, potni list, št. P01108283.
gnk‑219211
Vlašič Vinko, Vanganelska cesta
65, Koper - Capodistria, potni list,
št. P00052353. gnr‑219154
Vrevc Armin, Podkočna 17, Jesenice,
potni list, št. P00842881. gnj‑219287
Weiss Jožica, Na produ 17, Brestanica,
potni list, št. P00261473. gne‑219192
Zeća Valdon, Obrežna ulica 5, Maribor,
potni list, št. P00821197. gnw‑219174
Zupanec
Marko,
Obala
118,
Lucija, Portorož - Portorose, potni list,
št. P00053064. gno‑219157

Dremšak Urška, Bezovje pri Šentjurju
22/c,
Šentjur,
osebno
izkaznico,
št. 000447227. gnv‑219075
Drev Marta, Prelska 2, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001834072. gnv‑219350
Erman Klemen, Bazoviška ulica
6,
Radovljica,
osebno
izkaznico,
št. 000049769. gnd‑219143
Fakin Boža, Emonska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000210284.
gny‑219247
Ferlič Marko, Nova ulica 6, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001352939.
gnt‑219177
Fifolt Vladimir, Podgrad 34, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001173724.
gnm‑219284
Fišer Jožica, Lavričeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001580567.
gnj‑219237
Flerin Primož, Novo Polje, cesta
II/3, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 001215016. gnc‑219219
Folić Rajko, Cesta maršala Tita 94,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000153423.
gnc‑219269
Forte Rozalija, Nazorjev trg 1,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 000480052. gnx‑219148
Gabrovec Andreja, Vipavska ulica 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001115446.
gnf‑219241
Galof Cvetka, Čopova ulica 6, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000658160.
gnd‑219243
Gjerkeš Dugonik Marija, Aškerčeva
ulica 1, Ljutomer, osebno izkaznico,
št. 000420295. gnl‑219210
Gomezel Zmaga, Dutovlje 122B,
Dutovlje, osebno izkaznico, št. 001694541.
gnx‑219273
Gorjup Marko, Taborniška pot 18v,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 001657753.
gnk‑219161
Grabner Alen, Čeplje 15, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 001408302.
gnw‑219099
Grah Andreja, Ulica Zorana Velnarja
23, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 000742105. gnh‑219214
Grahek Martin, Doblička Gora 10,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001548489.
gng‑219390
Gril Matjaž, Ulica Slavka Gruma 1, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001562657.
gni‑219088
Hamler Anuša, Vorančeva ulica 10,
Muta, osebno izkaznico, št. 000525009.
gnf‑219391
Herga Matjaž, Trg svobode 14,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico,
št. 000176885. gnt‑219202
Horvat Boris, Ulica heroja Lacka 1,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000222700.
gnm‑219059
Hostej
Elizabeta,
Pokoše
27/a, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 001116725. gnb‑219195
Jambrovič Andrej, Tržaška cesta 28,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001198487.
gnc‑219069

Osebne izkaznice preklicujejo
Babšek Jana, Pot na bistriško planino
44, Tržič, osebno izkaznico, št. 1825474.
gnq‑219280
Bandur Simon, Šikole 60/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001958298. gnk‑219061
Berghaus Anton, Endlicherjeva ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000028290.
gnp‑219181
Bešter Primož, Hudovernikova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001609432.
gnz‑219221
Biberžnjak Cvetka, Luize Pesjakova
ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000038561. gnf‑219216
Bogataj Janja, Cesta Dolomitskega
odreda 66, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000858949. gnl‑219239
Borondič John, Tržaška cesta 35,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000231016.
gny‑219172
Boštic Matic, Ulica 28. maja 63,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001931389.
gnb‑219245
Božič Anton, Ostrožno Brdo 53,
Prem, osebno izkaznico, št. 001738936.
gnk‑219386
Božič Meta, Breg 77, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 001083459. gnb‑219270
Brajović Sašo, Vodnikova cesta 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000269264.
gnm‑219234
Bratož Domen, Ragovska ulica 27, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001384481.
gnj‑219087
Breznik Pavla, Tomanova ulica 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000914917.
gnr‑219179
Bric Franc, Cankarjeva ulica 17, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001756298.
gnr‑219279
Brvar Marija, Naselje na Šahtu 27,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 000456178.
gnx‑219098
Bukovec Đurđica, Kardeljeva cesta 96,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001115837.
gnz‑219196
Cimerman Rozman Tanja, Škrilje
50/d, Ig, osebno izkaznico, št. 001913065.
gnj‑219012
Čekon Gorazd, Na Štancah 67,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico,
št. 001460860. gnr‑219204
Čepar Vladimir, Škoflje 27, Vremski
Britof, osebno izkaznico, št. 000296182.
gnv‑219275
Čuk Rok, Vodovodna cesta 14,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001188735.
gnz‑219171
Ćulum Nikola, Vavpotičeva ulica 8, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000137485.
gnm‑219209
De Monte Murerle Sonja, Ljubljanska
ulica 15b, Maribor, osebno izkaznico,
št. 001543453. gnc‑219194
Dernovšek
Vincenc,
Zadobrova
42a, Škofja vas, osebno izkaznico,
št. 001498630. gne‑219167
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Januš Mario, Strossmayerjeva ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001873992.
gnm‑219434
Jazbinšek Igor, Čača vas 39, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001683792.
gnw‑219349
Jemenšek Višnjica, Ulica Sagadinovih
4, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 000503388. gng‑219190
Jug Marija, Koroška Bela, Na Lehah 1,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001043598.
gni‑219288
Juvan Bojan, Triglavska ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000529467.
gnt‑219252
Kanižaj Josip, Tomaževo 57, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000073649.
gni‑219263
Karba Andrej, V kosov laz 13, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001676534.
gnu‑219051
Kekec Marjan, Petrovče 178, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
001728374.
gns‑219253
Kerin Miroslav, Trg Pohorskega
bataljona 7, Kisovec, osebno izkaznico, št.
000431326. gny‑219097
Kniplič Ljudmila, Koroška cesta 25,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 000188362. gnj‑219212
Kobler Mitja, Belokranjska cesta
64, Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 001647974. gnn‑219358
Kocbek Branka, Opekarska cesta 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000555454.
gnp‑219256
Kocjančič Angela, Litijska cesta 277,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000090618.
gnc‑219244
Kodrič
Karmen
Brina,
Zakl
16/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000309546.
gnn‑219058
Kodrič Zvezdana, Zakl 16/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000687432. gno‑219057
Kojc
Loti,
Kolodvorska
ulica
17,
Pragersko,
osebno
izkaznico,
št. 001927343. gnf‑219191
Kojc
Matjaž,
Kolodvorska
ulica
17,
Pragersko,
osebno
izkaznico,
št. 001927342. gnd‑219193
Koren Petra, Ladra 29, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001892698. gne‑219217
Korošec Maja, Ulica Berte Bukšek 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000533260.
gno‑219182
Kosič Zvonko, Gomila pri Kogu 19,
Kog, osebno izkaznico, št. 001786716.
gnc‑219144
Kovačič Jaroslav, Kajuhova ulica 3,
Krško, osebno izkaznico, št. 001471162.
gny‑219197
Kranvogel Feliks, Spodnja Voličina 118,
Voličina, osebno izkaznico, št. 000712606.
gni‑219163
Kristan Martina, Hlebce 25c, Lesce,
osebno
izkaznico,
št.
001380254.
gnf‑219141
Kukovica Francka, Banija 1, Ig, osebno
izkaznico, št. 001919604. gnv‑219250
Lednik Tomi, Križ 111, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000745882. gnr‑219354
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Levičar Milan, Cesta 5, Krško, osebno
izkaznico, št. 001576909. gnx‑219198
Logar Anton, Brniška cesta 64,
Vodice, osebno izkaznico, št. 000832800.
gnt‑219052
Mainc Vojko, Kamniška ulica 31,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000198249.
gnj‑219187
Majhenič Gabrijela, Sp. Velka 1, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 001293433.
gnp‑219381
Markič Ivan, Levčeva ulica 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001549143.
gno‑219232
Menhart Boštjan, Šober 43, Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
000801560.
gnh‑219189
Miklič Olga, Draga 6, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001105762.
gnm‑219359
Milanović Milenko, Endliharjeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000157156.
gnn‑219233
Milenković Dimitrije, Loka pri Žusmu
54/a, Loka pri Žusmu, osebno izkaznico,
št. 000748846. gnw‑219074
Mujkić Mustafa, Šalek 81, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000853633.
gnl‑219385
Novak Franc, Dragomer, Na grivi 57,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001055410.
gne‑219067
Novak Hercigonja Vera, Ložnica pri
Žalcu 3/a, Žalec, osebno izkaznico,
št. 001090082. gnu‑219251
Novak Kristinca, Slovenski Javornik,
Cesta Toneta Tomšiča 96, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 000763828. gnh‑219289
Ocepek Jani, Rudarska cetsa 14b,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 000797099.
gni‑219138
Pahulje Anton, Znojile pri Krki 15B,
Krka, osebno izkaznico, št. 001918985.
gnj‑219137
Pajek Alojzij, Ulica bratov Vošnjakov 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 000743963.
gnb‑219170
Pavličević Uršula, Župančičeva ulica 18,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001897263.
gnd‑219093
Pečečnik Maruša, Grintovška 14,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 1065514.
gnq‑219055
Pejović Eva, Rožna dolina, cesta VII/8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001840439.
gnl‑219260
Petrič Gašper, Kotlje 22/a, Ravne
na
Koroškem,
osebno
izkaznico,
št. 001699952. gno‑219207
Pirš Marko, Vinarska ulica 6, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001434122.
gnq‑219180
Podgoršek Alojzij, Njiverce - vas 12,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000824234.
gnp‑219056
Podgoršek Blaž, vinska Gora 46a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001916352.
gnp‑219281
Polič David, Šentiljska cesta 120,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001059643.
gni‑219188

Poljšak Anica, Dutovlje 122b, Dutovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001694543.
gny‑219272
Prah Bojana, Šikole 60/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000382966. gnj‑219062
Praznik Peter, Veliki Lipovec 26, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000721643.
gno‑219357
Pristavec Lučka, Za tremi ribniki 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001230523.
gnw‑219199
Rap Lucija, Naselje heroja Maroka 20,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000589304.
gnd‑219218
Ravbar Tomo, Prvačina 98B, Prvačina,
osebno
izkaznico,
št.
001463751.
gns‑219278
Režen Jožef, Log 3, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 000473977. gnm‑219159
Rojec Jožefa, Soška ulica 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000139625.
gnl‑219235
Rudolf Nives, Pod Zavrtince 9,
Pivka, osebno izkaznico, št. 001681546.
gnz‑219096
Rupar Marta, Blatna Brezovica 45,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000626757.
gnz‑219071
Sagaj Katja, Užiška ulica 18, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001469769.
gnp‑219081
Sedić Ismeta, Malovaška ulica 24,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000035754. gnu‑219226
Senger
Ludvik,
Trčova
189,
2229 Celestrina, osebno izkaznico,
št. 001928050. gns‑219203
Sirotich Mario, Triban 31, Koper
Capodistria,
osebno
izkaznico,
št. 000039954. gnd‑219343
Sitar Mihael, Loke 9, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001606689. gnx‑219248
Siter Saša, Ulica Anke Salmičeve 49,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 001823822. gnv‑219200
Skrivanek Zdenek, Lomanoše B, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000254716.
gnn‑219283
Snežič Špela, Lackova cesta 171,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000867399.
gnn‑219133
Solar Franc, Škofjeloška cesta 11,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001494350.
gnx‑219348
Srebotnjak Jožica, Premančan 6,
Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
001741649. gnw‑219149
Stojan Matej, Posavec 135, Podnart,
osebno
izkaznico,
št.
001160285.
gng‑219140
Sušnik Melita, Srednja vas pri Polhovem
Gradcu 23, Polhov Gradec, osebno
izkaznico, št. 001798126. gnn‑219258
Šepec Iztok, Vrbje 6, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000043314. gng‑219240
Škerlj Tina, Pregljeva ulica 109,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001698903.
gny‑219222
Šmajdek Bruno, Ljubljanska cesta 25,
Celje, osebno izkaznico, št. 000877006.
gnd‑219168
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Šolar Branko, Podblica 9, Zgornja
Besnica, osebno izkaznico, št. 001365646.
gni‑219413
Šuflaj Vid, Gradišče pri Vojniku 1,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 001099129.
gng‑219165
Tatalovič Peter, Pleterje 10/a, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
001826171.
gnu‑219201
Teršek Jože, Lutverci 67, Apače, osebno
izkaznico, št. 000677562. gno‑219282
Tomc Živa, Mazijeva ulica 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000366508.
gno‑219257
Torman Štefan, Zoisova ulica 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001050383.
gnm‑219134
Trček Ciril, Niževec 2, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001126100. gny‑219072
Trkaj Jože, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000345426.
gng‑219215
Urbančič Antonija Helena, Sketova
ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000525647. gnk‑219236
Vantur Matic, Stari Grad 27/a, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001641113.
gns‑219178
Veronik Andrej, Mariborska cesta
155, Dravograd, osebno izkaznico,
št. 000990478. gnt‑219352
Vidmar Bangiev Alenka, Jurčičeva ulica
9, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 000112847. gnp‑219156
Volk Martina, Gradišče pri Materiji 46a,
Obrov, osebno izkaznico, št. 000462833.
gne‑219267
Volk Matej, Gradišče pri Materiji 46a,
Obrov, osebno izkaznico, št. 001199781.
gnd‑219268
Vošnjak Matija, Ob strugi 9, Šempeter
v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 000900836. gnz‑219246
Vuković Mitja, Šmarska cesta 50,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001525871. gnu‑219151
Zelko Marija, Ljutomerska cesta 31,
Radenci, osebno izkaznico, št. 000185574.
gnt‑219227
Zeme Matej, Krivec 94, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001936213.
gnq‑219255
Zrimec Nubia, Postojnska ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000000614.
gnk‑219261
Zver Drago, Slape 10/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001011631. gni‑219063

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Anteghini Rossi Simonetta, Bogišičeva
ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1946639, reg. št. 266368,
izdala UE Ljubljana. gnm‑219092
Aubreht
Božidar,
Nove
Trate
33/a, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,H, št. S 1969970, izdala UE
Mozirje. gnk‑219361

Bedoke Aleksander, Otovci 17, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S001605136, izdala UE Murska Sobota.
gnt‑219077
Beznec
Boštjan,
Lipovci
228a,
Beltinci,
vozniško
dovoljenje,
kat.
GH, št. S001439993, izdala UE Idrija.
gnk‑219136
Blažič Aleš, Vina gortica 29, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2233713, reg. št. 275134, izdala UE
Ljubljana. gnf‑219041
Bobik Denis, Ulica Toneta Melive 8,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50kM/h HG, št. S 2064723, reg.
št. 16368, izdala UE Slovenske Konjice.
gnh‑219064
Borić Pero, Na klisu 26/b, Vrhnika,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCEGH,
št. S 3012451, reg. št. 17126, izdala UE
Vrhnika. gnd‑219068
Bošnjak Danica, Velika čolnarska ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 212235, reg. št. 11803, izdala
UE Ljubljana. gne‑219042
Božek Zdenka, Ulica Rudija Papeža
34, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001412399, reg. št. 53291, izdala UE
Kranj. gnd‑219393
Božič Marjeta, Dolenji Suhadol 29,
Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001361354, reg. št. 1428, izdala UE
Novo mesto. gnl‑219085
Božič Meta, Breg 77, Jesenice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1713546, izdala
UE Jesenice. gnf‑219266
Brajdič Dejan, Gorica 40, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 21325, izdala UE Krško.
gnn‑219083
Bratušek Jožef, Pesnica pri Mariboru
34, Pesnica pri Mariboru, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S001675404,
izdala UE Pesnica. gnn‑219383
Brejc Tomaž Arne, Vošnjakova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1001220, reg. št. 173566, izdala UE
Ljubljana. gni‑219038
Cerkvenik Marn Nina, Ulica 28. maja
55, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3016014, reg. št. 279053,
izdala UE Ljubljana. gny‑219047
Ciglar Andrej, Potrčeva cesta 40,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1390735, izdala UE Ptuj. gnb‑218999
Cimerman Rozman Tanja, Škrilje
50/d, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2219291, reg. št. 176613, izdala UE
Ljubljana. gni‑219013
Časar Robert, Strma pot 4, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. SI 52404, reg. št. 9532, izdala
UE Piran. gnl‑219160
Čirič Marija Mojca, Fabianijeva ulica
47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 482108, reg. št. 191910, izdala
UE Ljubljana. gnd‑219368
Čuk Lekše Marija, Puhova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 585077, reg. št. 46803, izdala UE
Ljubljana. gnf‑219366

Št.

37 / 7. 4. 2006 /

Stran

2791

Dobnik Ivan, Šarhova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1714784, reg. št. 255479, izdala UE
Ljubljana. gnw‑219374
Faletič Alojz, Varda 50, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1646045, reg. št. 14975, izdala UE Nova
Gorica. gnz‑219121
Favai Metka, Melikova ulica 88,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2094406, reg. št. 21063, izdala UE
Ljubljana. gnu‑219376
Ferrari Diego, Cankarjeva ulica 52,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1241316, izdala UE Nova
Gorica. gng‑219090
Fluher Slavka, Gradiška 32, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1310901, izdala UE Pesnica.
gns‑219353
Glinšek Urška, Škale 141, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1114469, reg. št. 26901, izdala UE
Ljubljana. gnx‑219048
Grabner Alen, Čeplje 15, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2013912, izdala UE Žalec. gnc‑219019
Gril Matjaž, Ulica Slavka Gruma 1,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S001657067, izdala UE Novo
mesto. gnk‑219086
Gulin Vojko, Ulica Lackove Čete 17,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE G H, št. S2130413, izdala UE Ptuj.
gnu‑219026
Hofbauer Zupan Metka, Tavčarjeva
ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1991244, reg. št. 75774,
izdala UE Ljubljana. gns‑219378
Jakopič Damijan, Blejska Dobrava
131/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1267564, izdala UE Jesenice.
gnh‑219264
Jaušovec Rudi, Partizanska ulica 29,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGHF, št. S 001689137,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnj‑219262
Jojić Nives, Brdo 5, Bovec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1977283,
izdala UE Tolmin. gnj‑219387
Juvan Bojan, Triglavska ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2088351, reg. št. 180018, izdala UE
Ljubljana. gno‑219382
Kanižaj Josip, Tomačevo 57, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026433, reg. št. 111412, izdala UE
Ljubljana. gnv‑219050
Kekec Marjan, Petrovče 178, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
2128919, izdala UE Žalec. gno‑219132
Klajnščak Boštjan, Poljanska cesta 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2134181, reg. št. 215969, izdala UE
Ljubljana. gnd‑219043
Knez Igor, Notranjska cesta 57,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1310775, reg. št. 7279, izdala UE
Logatec. gnc‑219169
Kobal Janez, Blejska c. 5, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1893844, reg. št. 3653. gnj‑219337
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Kobal Viljem, Ustje 15/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090517, reg. št. 6321, izdala UE Logatec.
gnm‑219384
Kocbek Ivana, Spodnja Ščavnica 12,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 422351, reg. št. 2270, izdala
UE Gornja Radgona. gnc‑219344
Kokol Rok, Liminjanska cesta 81,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 52214, reg. št. 13916,
izdala UE Piran. gnn‑219158
Komljenović Andrej, Bevško 66,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S2213316, izdala UE Trbovlje.
gnh‑219389
Koplan Dušan, Koliška ulica 4,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001801991, reg. št. 4843, izdala UE
Domžale. gnc‑219094
Kralj Tina, Groharjeva ulica 4, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
444590, izdala UE Kamnik. gnv‑219175
Kreft Mitja, Pristava 15a, Ljutomer,
vozniško
dovoljenje,
kat.
FGH,
št. S001606436, izdala UE Ljutomer.
gnr‑219079
Kristan
Martina,
Hlebce
35c,
Lesce,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH, št. S2022792, reg. št. 27658.
gnu‑219001
Kurnik Irena, Stročja vas 73,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001812901, izdala UE Ljutomer.
gnq‑219080
Likamn
Stanko,
Mihalovci
47,
Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. A B
BE C C E F G H, št. S002132487, izdala
UE Ormož. gnz‑219146
Lupše Janko, Lesično 11, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S1094714, reg. št. 8256, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnr‑219229
Marjanović David, Vrečkova ulica 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001640623, reg. št. 35000, izdala UE
Kranj - I duplikat. gnc‑219394
Medja Jakob, Ribčev Laz 14, Bohinjsko
Jezero, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1267192, reg. št. 26248. gni‑219338
Mezeg Janez, Polje, cesta VI/16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1917206, reg. št. 261853,
izdala UE Ljubljana. gne‑219367
Milanović Milenko, Endliherjeva ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1460386, reg. št. 240517,
izdala UE Ljubljana. gnx‑219373
Muršec Jožica, Ločič 5, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S1318462, izdala UE Ptuj. gnt‑219027
Ocepek Jani, Rudarska cetsa 14b,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1520979, reg. št. 11447, izdala UE
Zgorje ob Savi. gnh‑219139
Orešnik Marija, Nova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214120, reg. št. 190072, izdala UE
Ljubljana. gnv‑219375
Ošlaj Ciril, Filovci 22, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE F
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G H, št. S001837802, izdala UE Murska
Sobota. gnz‑219396
Pacek Irena, Jelše 32, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 22123, izdala UE Krško.
gno‑219082
Panič Mateja, Lukavci 20, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 11880, izdala UE
Ljutomer. gnw‑219078
Pečan Danica, Dolomitska ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1264398, reg. št. 121131, izdala UE
Ljubljana. gnb‑219370
Pečečnik Maruša, Grintovška 14,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065514, reg. št. 210267, izdala UE
Ljubljana. gnr‑219054
Planinšek Zvonko, Dolenje Kamence
33, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S000393757, izdala UE Novo
mesto. gnh‑219089
Plemenitaš Vinko, Cvetkova ulica 12,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S000651181, izdala UE Murska
Sobota. gnb‑219395
Polajnar Stanislav, Mestni trg 30,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE;G,H, št. S 965558, izdala
UE Škofja Loka. gnu‑219076
Predalič Janko, Ulica bratov Babnik
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B.BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 1588865,
reg. št. 7759, izdala UE Ljubljana.
gnc‑219044
Predan Franc, Ziherlova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1829273, reg. št. 50341, izdala UE
Ljubljana. gnm‑219034
Pucko Aleš, Gačnik 72, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001521219, izdala UE Pesnica.
gnr‑219379
Ramšak Draga, Parižlje 34, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1441721, izdala UE Žalec. gnq‑219130
Retko Jernej, Planina 1, Mozirje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 1738125, izdala UE Mozirje.
gnl‑219360
Ris Draženko, Tabor 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 2113947, reg. št. 217257, izdala UE
Ljubljana. gnh‑219039
Sagadin Sandra, Hacquetova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266746, reg. št. 224865, izdala UE
Ljubljana. gnc‑219369
Seražin Lisjak Tine, Preglo trg 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1868515, reg. št. 264023, izdala UE
Ljubljana. gnq‑219030
Sima Đurđa, Vzajemna ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2220393, reg. št. 275330, izdala UE
Ljubljana. gnk‑219036
Siter Saša, Ulica Anke Salmičeve 49,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 22727, izdala UE Krško.
gne‑219392
Skušek Janez, Mala čolnarska ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 2080259, reg. št. 112823, izdala UE
Ljubljana. gnw‑219399
Spitzer Saša, Pokopališka ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2144835, reg. št. 183131, izdala UE
Ljubljana. gni‑219363
Stanković Boban, Kermaunerjeva
ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2136757, reg. št. 273991,
izdala UE Ljubljana. gnw‑219049
Starič Martin, Bogišičeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2139412, reg. št. 205491, izdala UE
Ljubljana. gnq‑219380
Stojan Matej, Posavec 135, Podnart,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S1247166, reg. št. 23769. gnv‑219000
Šačirovič Elvis, Kunaverjeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2142420, reg. št. 274796, izdala UE
Ljubljana. gng‑219040
Šečić Edis, Ferkova ulica 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1975200, reg. št. 128118, izdala UE
Maribor. gnb‑219345
Šegović Dario, Preglov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1778308, reg. št. 235213, izdala UE
Ljubljana. gnz‑219046
Šepec Iztok, Vrbje 6, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1448594,
izdala UE Žalec. gnp‑219131
Šimunić Ilija, Ulica 25. maja 12,
Ormož,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH, št. S1643461, izdala UE Ormož.
gnl‑219010
Širok David, Grgar 65/b, Grgar, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1804776, izdala
UE Nova Gorica. gnf‑219091
Škof Vlasta, Majcigerjeva 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
166946, reg. št. 67138, izdala UE Maribor.
gnp‑219406
Škrbec Boris, Ostrog 41, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1658797, izdala UE Novo mesto.
gnp‑219356
Šolar Branko, Podblica 9, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S360919, reg. št. 41367, izdala UE
Kranj. gnj‑219412
Štampfelj Izidor, Ulica Anke Salmičeve
13, Leskovec pri Krškem, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19754, izdala
UE Krško. gnm‑219084
Tajnšek Tomislav, Spodnje Grušovje
21/a, Slovenske Konjice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 462650, reg.
št. 8469, izdala UE Mozirje. gng‑219065
Teodorovič Simon, Reboljeva ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,C,D1,D,G,H, št. S 2146728, reg. št.
200551, izdala UE Ljubljana. gnx‑219398
Tominc
Estera,
Butajnova
4/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1870346, reg. št. 260956, izdala UE
Ljubljana. gnl‑219035
Trobec Cecilija, Srednji vrh 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 768122, reg. št. 157172, izdala UE
Ljubljana. gnb‑219045
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Turnšek Majda, Hajdoše 29/c, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1180426, izdala UE Ptuj. gnk‑219336
Urbančič Antonija, Sketova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1995940, reg. št. 68009, izdala UE
Ljubljana. gnz‑219371
Veronik Andrej, Mariborska cesta
155, Dravograd, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1564442, izdala UE
Dravograd. gni‑219238
Vidmar Bangiev Alenka, Jurčičeva
ulica 9, Koper - Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI 52877, reg.
št. 47476, izdala UE Koper. gnj‑219037
Vidmar Matjaž, Osijnik 2/c, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11481, izdala UE Črnomelj. gnd‑219018
Vihar Danica, Maistrova ulica 9,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001765133, izdala UE Kamnik.
gnk‑219286
Viher Matej, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1761763, reg. št. 258995, izdala UE
Ljubljana. gnt‑219377
Vošnjak Matija, Ob strugi 9, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2127229, izdala UE Žalec.
gnr‑219129
Vozelj
Barbara,
Gabrsko
77,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002199593, izdala UE Trbovlje.
gni‑219388
Vračević Marinka, Trg pohorskega
bataljona 10, Kisovec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1129394, reg. št. 5580,
izdala UE Zagorje. gnv‑219100
Vuković Mitja, Šmarska cesta 50,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S000053903, izdala UE
Koper. gny‑219147
Wegener Nataša, Kamnik pod Krimom
86/h, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2082731, reg. št. 149492,
izdala UE Ljubljana. gnj‑219362
Zajšek Boštjan, Ptujska Gora 1a,
Ptujska Gora, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1245567, izdala UE Ptuj.
gns‑219028
Zelenić Ivan, Sebenje 86, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1246673, reg. št. 9754, izdala UE Tržič.
gnv‑219225
Zlobko Maja, Gazice 16, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2153494, reg. št. 19448, izdala UE
Brežice. gnh‑219164

Brajer Marko, Gola Loka 12, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za elektroniko
Ljubljana Šentvid, št. I-37-371 z dne
3.3.1987. gnq‑219230
Bratušek Marjan, Lancova vas 27/a,
Videm pri Ptuju, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. letnika Srednje strojne
šole Ptuj - mehanik vozil in voznih sredstev,
izdano leta 1993 in 1994. m‑366
Bukovec
Geiger
Jan,
Kidričeva
ulica 102, Trzin, indeks, št. 20990029,
Pravna fakulteta - izdan na Bukovec Jan.
gnu‑219276
Cah Alenka, Kortine 5/a, Črni Kal,
spričevalo o zaključnem izpitu in indeks
Srednje ekonomske in družboslovne šole
v Kopru, izdano na ime Bolčina Alenka.
gne‑219292
Ceglar Denis, Poštna ulica 3c, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja
Vrhnika, izdano leta 1999. gnp‑219106
Goršek Uršula, Partizanska pot 24,
Litija, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniške šole za strojništvo v Ljubljani,
izdano leta 1976, izdano na ime Mak
Uršula. gnz‑219346
Jagodnik Pavel, Koseze 58, Ilirska
Bistrica, spričevalo o končani OŠ Dragotin
Kette Ilirska Bistrica, izdano leta 1966.
gne‑219342
Jamer Maruša, Maistrova 9, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Poklicne in
srednje ekonomske šole Slovenj Gradec,
izdano leta 2005. gnj‑219112
Jazbec Tjaša, Sveto 67, Komen,
spričevalo 3. letnika Gimnazije SŠ Srečka
Kosovela Sežana, izdano leta 1998.
gnh‑219114
Kager Jurij, Ulica Dušana Mravljaka
15, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
III gimnazije Maribor, izdano leta 1992.
m‑363
Klajder Darja, Mikuževa ulica 9,
Ljubljana, diplomo Srednje šole tiska
in papirja vLjubljani, izdana leta 1989.
gnr‑219029
Klančič Maja, Cesta Goriške fronte 82/a,
Šempeter pri Gorici, spričevalo od 1 do 3.
letnika Srednje tekstilne šole Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 1995 do 1997.
gny‑219372
Koder Darinka, Ruska 10, Maribor,
spričevalo 4. letnika in diplomo PTT
Srednje šolskem centru v Ljubljani, izdano
leta 1990. gnp‑219006
Kolar Siniša, Cerina 9/f, Brežice,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 1993. gnl‑219135
Komljenovič Dejan, Gundoličeva ulica
18, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
trgovske šole, izdano leta 2000, 2001 in
2002. m‑365
Kopač Tomaž, Smetanova ulica 90,
Maribor, spričevalo od 1 do 8. razreda OŠ
bratov Polančič Maribor, izdano leta 1989
do 1996. m‑357
Kopinič Lea, Obala 126, Portorož Portorose, spričevalo o opravljeni poklicni
maturi Srednje ekonomske šole Koper,
smer poslovni tehnik. gnh‑219414

Zavarovalne police preklicujejo
Anžel Davorin, Kicar 19/a, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 40 358638, izdala
zavarovalnica Tilia. m‑359
Belšak Peter, Medič 46, Bresternica,
zavarovalno polico, št. 311119, izdala
zavarovalnica Tilia. m‑353
Bučar Zvonka, Stari grad v Podbočju
10B, Podbočje, zavarovalno polico, št.

804912, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnq‑219005
Cerovšek Jože, Kočno 3, Krško,
zavarovalno polico, št. 00101813344, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnm‑219334
Gerkman Janez, Zg. Brnik 53, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
322395, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnm‑219009
Germek Matej, Ljubljanska ulica 88/a,
Maribor, zavarovalno polico, št. 1411712,
izdala zavarovalnica Tilia. m‑362
Godec Mirko, Velika Račna 25,
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 386218,
izdala zavarovalnica Tilia. gnt‑219102
Kliček Jožica, Zasavska cesta 68,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 190416,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnv‑219125
Kren Andreja, Rumanja vas 34,
Straža, zavarovalno polico, št. 8736311.
gnq‑219330
Križman Darko, Štrekljeva 36, Maribor,
zavarovalno polico, št. 311015, izdala
zavarovalnica Tilia. m‑370
Kupec Sabina, Ulica Marjana Kozine
31/a, Novo mesto, zavarovalno polico, št.
AO 00101815169. gns‑219328
Majkič Milorad, Visoko 3, Visoko,
zavarovalno polico, št. 1064604, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt‑219002
Mastnak Vinko, Zabork 1, Stranice,
zavarovalno polico, št. 770193, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gny‑219122
Merklin Tadeja, Ig 105, Ig, zavarovalno
polico, št. 2611308, izdala zavarovalnica
Tilia. gno‑219107
Saje Stane, Novomeška c. 99, Straža,
zavarovalno polico, št. AO 259547.
gnr‑219329
Seršen Damjan, Dvorje 77a, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico,
št. 817535, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnp‑219410
Žnuderl Branko, Rapočeva 18, Maribor,
zavarovalno polico, št. 307898, izdala
zavarovalnica Tilia. m‑354

Spričevala preklicujejo
Ahmetović Mehmed, Fornače 15, Piran
- Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu
in letno spričevalo Centra za voznike
motornih vozil Ljubljana, izdano leta 1982.
gnb‑219070
Andolšek Irena, Ulica baratov Učakar 92,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1979. gng‑219290
Bajde Matjaž, Mali Hrib 4/b, Kamnik,
preizkus
strokovne
usposobljenosti
odgovorne osebe za prevoz, št. 616215.
gnh‑219014
Bartalanič Irena, Sodišinci 10, Tišina,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Radenci, izdano leta 1976. gnk‑219111
Bedekovič Srečko, Delavska ulica 20/a,
Maribor, diplomo SERŠ Maribor, izdana
leta 1989. m‑369
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Kropec David, Črešnjevec 59, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1993. m‑368
Krvina Aleksander, Sinja Gorica 45,
Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo v Ljubljani,
izdano leta 1985. gnr‑219004
Kužnik Dominik, Gimnazijska cesta
15/e, Trbovlje, indeks, št. 71990735,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gns‑219403
Lipičnik Sergej, Besednjakova 2,
Maribor, diplomo in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje ekonomske šole Maribor.
m‑360
Luis Tamara, Cankarjeva ulica 30, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1 do 4. letnika Srednje šole
za oblikovanje v Ljubljani, izdano leta 1987
do 1991. gnf‑219016
Majerhold
Ostrovršnik
Mihaela,
Majaronova ulica 6, Ljubljana, maturitetno
spričevalo Srednje šole za turizem
Ljubljana, izdano leta 1998. gnn‑219308
Milošič Bogdan, Jiršovci 68, Destrnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
policijske šole v Tacnu, izdano leta 1998.
gne‑219317
Mitić Vesna, Planina pri Sevnici 45,
Šentjur, spričevalo od 1 do 3. letnika SAŠ
v Ljubljani. gnq‑219405
Orešković Cvetka, Rojčeva ulica 21,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Elvira
Vatovec Strunjan. gnw‑219324
Ostrožnik Leon, Čeznišče 35, Zagorje
ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
za poklic mesar, izdano leta 2001.
gne‑219017
Perme Mitja, Kersnikova 18, Celje,
diplomo ŠC Rudolf Maister Kamnik, izdana
leta 1997. gnk‑219186
Petz Sonja, Pomjan 41, Šmarje,
maturitetno spričevalo gimnazije, izdano
leta 1980. gnu‑219326
Podgornik
Metka,
Viška
cesta
49/d, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
spričevala od 1 do 4. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 1976 do 1980. gnb‑219024
Podkrižnik Robert, Rajnkovec 19/a,
Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem
izpitu Steklarske šole v Rogaški Slatini,
izdano leta 1997. gnn‑219333
Pulin Peter, Pot Draga Jakopiča 17,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja šola
tehničnih strok Šiška. gnt‑219402
Resnik Gregor, Moravče 16/a, Gabrovka,
indeks, št. 11020435, izdala Visoka šola za
zdravstvo v Ljubljani. gnd‑219293
Siniša Frank, Ul. Erne Starovašnik 4,
Poljčane, spričevalo Srednje ekonomske
šole Slovenska Bistrica. gno‑219332
Šajt Tadej, Cesta v Rošpoh 61, Kamnica,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2005. m‑364
Škoflek Martin, Klanc 87, Dobrna,
indeks, št. 93562660, izdala Fakulteta za
gradbeništvo v Mariboru. m‑356
Škulj Margareta, Cesta na Svetje 5,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole Radovljica, izdano
leta 2004. gnq‑219105
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Šljivar Fikret, Šolska 16/b, Ruše,
spričevalo 1. 2. letnika Srednje kemijske
šole Ruše, izdano leta 1981 in 1982.
m‑371
Štimac Ana, Ložec 3, Osilnica,
spričevalo 1. letnik Gimnazije Kočevje,
smer ekonomski tehnik, izdano leta 2004.
gnr‑219104
Tičar Irena, Šmarska cesta 18, Litija,
diplomo Srednje gradbene šole Ivana
Kavčiča Ljubljana, program gradbeni
tehnik, izdana leta 1985 na ime Majcen
Irena. gns‑219128
Tozon Jernej, Podlubnik 160, Škofja
Loka, spričevalo 2. letnika Srednje lesarske
šole. gne‑219117
Ulčakar Andrej, Rovt 16, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnnazije
Vič, izdano leta 1994. gnv‑219325
Vogrinc Zdenka, Trg svobode 31d, Tržič,
spričevalo 4. letnika Tehniške čevljarske
šole v Kranju. gno‑219007
Vraničar Marko, Rosalnice 53, Metlika,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
avtomehanične šole v Novem mestu, št.
174/80, izdano leta 1980. gnp‑219331
Žagar Jožica, Dol. Karteljevo 22, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ Brusnice,
izdano leta 1978. gnn‑219008

Ostale listine preklicujejo
Atanasov Karmen, Ljubljanska cesta 88,
Domžale, delovno knjižico. gnk‑219011
Avsec Rok, Cankarjeva 54, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 26105684, izdala
FGG v Ljubljani. gnt‑219127
Babič Laureta, Ptujska cesta 37, Gornja
Radgona, vozno karto, št. 725 smer Gornja
Radgona - Maribor, izdal Cerus Maribor.
m‑355
Bauk Dino, Bergantova ulica 14,
Ljubljana, izkaznico odvetniške zbornice,
št. 195/05, izdana dne 14.2.2005.
gnu‑219401
Bencik Helen, Stara cesta 39, Straža,
študentsko izkaznico, št. 18001301, izdala
FF v Ljubljani. gnr‑219404
Beranić Nataša, Cesta 27. aprila
31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
31240041, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnu‑219126
Bukovec Geiger Jan, Kidričeva ulica
102, Trzin, študentsko izkaznico, št.
20990029, Pravna fakulteta - izdana na
Bukovec Jan. gnt‑219277
DARK TRANS d.o.o., Šalara 27, Koper
- Capodistria, dovolilnico za hrvaško, št.
0002462 za leto 2006. gnv‑219150
Dejak Mojca, Melikova ulica 36,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41990293, izdala Medicinska fakulteta.
gnw‑219103
Furlan Klemen, Žapuže 93, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 23040245,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnf‑219291
Gerič Bojan, Gornja Bistrica 18,
Črenšovci, delovno knjižico, zap. št.

1263, se. št. 172882, izdala UE Lendava.
gnb‑219020
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, dovolilnico za
Ukrajino, št. 696608. gny‑219022
Gojković Velimir, Preglov trg 3,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
6038, izdana 12.1.2004. gnn‑219033
Habjan Vincencij Sebastjan, Pražakova
ulica 6, Ljubljana, izkaznico vojnega invalida
za popust pri vožnji, št. 02050, izdala UE
Ljubljana izpostava Center. gnl‑219185
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in
56/05) preklicuje naslednje neveljavne
enotne žige in izkaznice pooblaščenih
inženirjev: Rudi Ašič, E-9398; Slobodan
Lazič, E-9395; Radivoje Gavrić, G-9419;
Slavko Janežič, G-9389; Stanislav Leban,
G-9425; Ernest Medved, G-9387; Anton
Starc, G-9438; Marija Starc, G-9424;
Ivanka Velkavrh, G-9405; Srečko Zupanc,
G-9430; Peter Colja, G-9218; Ivan Čas,
S‑9143; Dušan Milinković, S-9139; Tonček
Polenčič, S-9157; Zlatko Roškar, S-9144;
Rado Škraba, S-9136; Zoran Zimic,
S‑9134; mag. Marjan Pegan, univ. dipl. inž.
str., S-0105; Marko Lampret, univ. dipl. inž.
el., E-0190; Tomaž Virnik, univ. dipl. inž.
str., S-0699; Ivan Sevšek, univ. dipl. inž.
el., E-0833; Danica Obradovič, inž. grad.,
G-0523; Edvard Blaško, inž. el., E-0650.
Št. 8/06 Ob-9583/06
Jolie Delucat Lara, Ulica angelce
Ocepkove 5, Ljubljana, delovna knjižica
izdana na Rebrec Lara. gnk‑219411
Ketiš Matija, Romihova 10, Šentjur,
študentsko izkaznico, št. 18044008, izdala
FF v Ljubljani. gnp‑219306
Kmetič
Ivan,
Lemeževa
1,
Ljubljana-Črnuče, vozno karto, št. 2333 100% popust s spremljevalcem, izdal LPP.
gnb‑219145
Kozar Robin s.p., Prešernova ulica 26,
Murska Sobota, nacionalno licenco za
vozilo Peugeot Boxer z reg. št. MS L7-688,
št. 1780. gnt‑219327
Kranjc Matija, Log pod Mangartom
58, Log pod Mangartom, vozno karto,
št. 0501466, izdal Avrigo Nova Gorica.
gno‑219032
Krantić Mirela, Rašiška cesta 1, Mengeš,
vozno karto, št. 530522, izdal Kam bus
Kamnik. gnc‑219319
Kukovec Dušan, Šentiljska cesta
99, Maribor, delovno knjižico, št. 22676.
m‑367
Lebar Peter, Imovica 26, Lukovica,
študentsko izkaznico, št. 64020363, izdala
FE v Ljubljani. gny‑219322
Lipovž Nataša, Gradišče 1/c, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 18020858, izdala
FF v Ljubljani. gnc‑219294
Lobnik Matevž, Dimičeva 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20200149, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnp‑219031
Loboda Ivica, Študljanska cesta 48/a,
Domžale, delovno knjižico. gng‑219340
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Memić Mirzet, Kleče 30, Ljubljana,
delovno knjižico. gnh‑219318
Milinović Gordana, Tabor 9, Ljubljana,
delovno knjižico. gng‑219365
Ministrstvo za notranje zadeve potrjuje
izgubo službene izkaznice, št. 009891,
izdane dne 11. 5. 2004. Ob-9582/06
Mlekuž Dušan, Kal - Koritnica 13, Bovec,
delovno knjižico. gnc‑219119
Može Maja, Dutovlje 80, Dutovlje,
delovno knjižico. gni‑219113
Mraz Jožefa, Olešče 10, Laško, delovno
knjižico, reg. št. 6087/75. gnt‑219152
Navodnik Marko, Otiški vrh 130, Šentjanž
pri Dravogradu, študentsko izkaznico, št.
93496932, izdala fakulteta za strojništvo.
m‑361
Orhini Franc, Spodnje Gameljne 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm‑219409
Pehlić Adnel, Cesta 24. junija 32,
Ljubljana, delovno knjižico. gng‑219265
Petek Gašper, Goriča vas 92h, Ribnica,
vozno karto, št. 019-0259. gnw‑219124
Pilej Tomaž, Triglavska 65, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-1454, ser. št. 11499.
gnb‑219320

TAO d.o.o., Meljska c. 76, Maribor,
certifikat
licence
skupnosti,
št.
GE001737/04126,
izdan
11.2.2005.
gnx‑219023
Ulcej Lovro, Celovška 11, Celje,
študentsko izkaznico, št. 01099710, izdala
Pedagoška fakuleta. gnq‑219109
Ule Jožica, Švabičeva ulica 3,
Ljubljana, vozno karto, št. 2025, izdal LPP.
gnf‑219341
Valenčič Špela, Sattnerjeva ulica
14, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Šentvid. gnx‑219323
Videmšek Gregor, Studence 70, Žalec,
študentsko izkaznico, št. 93512317, izdal
FERI Maribor. m‑361
Vrevič Naila, Ulica 9. maja 29, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnb‑219120
Zelenko Marjetka, Anželova 21, Ptuj,
delovno knjižico. gnl‑219110
Zidarič Ivica, Potrčeva cesta 36, Ptuj,
delovno knjižico. gng‑219115
Zorč Zvonko, Betonova ulica 22, Kranj,
delovno knjižico. gnl‑219335
Žveglič Aleš, Tbilisijska ulica 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv‑219400

Pilej Tomaž, Triglavska 65, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 01/03-588/2003, PI
- 645, izdan 10.6.2003. gnz‑219321
Podlogar Aljaž, Bidovčeva 1, Piran
- Pirano, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-478/88, s ser. št.
16/2001, izdala Uprava RS za pomorstvo
Koper. gnx‑219123
Poljak Tina, Seidlova cesta 38, Novo
mesto, delovno knjižico. gns‑219003
Popov Dragan, Pot k Savi 25, Ljubljana,
delovno dovolenje, št. 04244181220 z dne
12.10.2005. gnh‑219364
Ratek Janko, Dornava 141, Dornava,
delovno knjižico. gnh‑219339
Rotman Drago, Ihova 65, Benedikt,
delovno knjižico. gnf‑219116
Siječić Sabina, Erjavčeva 26b, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnh‑219118
Stegne Simona, Kajuhova 4, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 30013075, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnq‑219205
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika,
dovolilnico za Bosno in Hercegovino,
št. 1001308 in za Ukrajino, št. 568517.
gnz‑219021

Stran

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpis za natečaj
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Obvestilo o oddaji natečaja
Storitve

2641
2641
2641
2644
2645
2646
2646
2663
2683
2704
2704
2708
2710
2711
2711
2712
2712
2721
2722
2725
2725
2727
2727
2727

Javni razpisi

2728

Javne dražbe

2756

Razpisi delovnih mest

2758

Druge objave

2769

Objave po Zakonu o političnih strankah

2771

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

2773

Evidenca statutov sindikatov

2773

Odločbe in sklepi po ZPOmK

2773

Objave po 64. členu Zakona o medijih

2773

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin

2774
2774

Zavarovanja

2776

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori

2778
2778
2783
2783
2786
2786
2786
2786

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

2787
2787

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo

2788
2788
2788
2789
2791
2793
2793
2794

Stran

2796 /
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Damjan Korošec · Dean Zagorac · Matjaž Ambrož

MEDNARODNO KAZENSKO PRAVO
PRAKTIKUM
»Pravijo, da je Pravna fakulteta v Ljubljani ena prvih uvedla predmet Mednarodno
kazensko pravo,« je v predgovoru omenil prof. dr. Ljubo Bavcon, ki je pred desetimi
leti prvi začel seznanjati študente podiplomskega in kasneje rednega študija z
zakonitostmi uporabe domačih in mednarodnih kazenskopravnih norm.
To je bilo v času, ko so nastajala mednarodna sodišča in ko je bil razvoj
konvencijskega mednarodnega prava prav tako silovit, kot so bile silovite vojne na več
celinah sveta.
Izhodišče avtorjev pri pripravi praktikuma je bilo, da pokažejo neposredno rabo
mednarodnega kazenskega prava, jo nadgradijo z razpoložljivo literaturo (od statuta
mednarodnega kazenskega sodišča do Rimskega statuta, uveljavljenega leta 2001).

Z ALOŽBA

Praktikum so avtorji razdelili na dva velika vsebinska sklopa; v prvem so zbrane
odločbe mednarodnih kazenskih tožilskih teles in sodišč, ki trenutno delujejo v
svetu. Drugi del pa vsebuje učne konstrukte za ugotavljanje dejanskega stanja v
mednarodnem kazenskem pravu.
– 261487

8680 SIT (36,22 EUR)

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


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

Mednarodno kazensko pravo – praktikum
– 261487 broširana izdaja 8680 SIT (36,22 EUR)

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna številka

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig
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