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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Ob-13399/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Služba za javna naročila, v roke:
Breda Kosec, tel. 01/478-18-21, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-18-78.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Danče Pohar, tel. 01/478-18-02, faks
01/478-18-78, internetni naslov: www.mju.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.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del s komunalnimi priključki za Policijsko postajo Podlehnik, šifra 430-46/2006,
zap. št. JN.: ODPPPOD-19/2006.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradnje: Podlehnik.
Šifra NUTS: SI002.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del s komunalnimi priključki za
Policijsko postajo Podlehnik (GOI dela),
po vsebini in obsegu iz PZR izdelan na
podlagi PZI.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
344,000.000 SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: predvideni datum
začetka postopka: oddaje junija 2006; trajanje 9 mesecev od oddaje naročila.
Predvideni datum:
– začetka gradnje: 1. 9. 2006;
– zaključka gradnje: 31. 5. 2007.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: proračunska sredstva RS in
Schengen vir.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengen vir.
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:
8. 5. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
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Storitve
Št. 430-12/2006

Ob-12920/06

Popravek
V predhodnem razpisu za prevoze
učencev v osnovne šole v Občini Trebnje
za šolska leta 2006/2007, 2007/2008 in
2008/2009, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006, Ob-11828/06,
naročnika Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje, se spremenijo naslednje
točke:
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
oddaja naročila po odprtem postopku
za prevoze učencev v osnovne
šole v Občini Trebnje za šolsko leto
2006/2007.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: v mesecu maju 2006.
II.5) V vseh navedenih sklopih od št. 01
do št. 05 se spremeni 4. točka prva alinea
in namesto predvideni datum začetka postopka: konec aprila 2006 spremenimo v: v
mesecu maju 2006.
Občina Trebnje
Št. 233/06
Ob-13211/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba:
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: podpora IT storitvam.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): 07.
II.2.3) Kategorija storitve: 07.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
300,000.000 SIT.
II.5) Drugi podatki: pogodba bo sklenjena
za obdobje treh let.
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: 8. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
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Javni razpisi
Blago
Št. 1-651/2006

Ob-13254/06

Podaljšanje roka
V javnem razpisu po odprtem postopku
za nabavo rezervnih delov železniških vozil
DMV 813, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 31 z dne 24. 3. 2006, Ob-7830/06, se
spremenijo naslednje točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 do 13.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb 6. 6. 2006 ob 11. uri; Center za
nabavo, sejna soba 606, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-13045/06
Popravek
V javnem razpisu za nabavo tujih monografskih publikacij in AV gradiva v obdobju
2007–2009, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006, Ob-11999/06,
se popravi točka IV.2) Merila za oddajo, ki
se pravilno glasi:
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. Ponujeni faktor za izračun končne
cene posameznega naslova v določenem
sklopu.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.
Centralna tehniška knjižnica
Univerze v Ljubljani
Št. 66305-3/2006-4

Ob-13249/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila za dobavo osnovnih sredstev in pripomočkov za delo ter drobnega inventarja za
Socialno varstveni zavod Stara Gora, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45 z dne
28. 4. 2006, Ob-12062/06, se spremenita
točki III.1.1) in III.2.1), tako, da se glasita:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca in gradnje, dobavitelja blaga in ponudnikov 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.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
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.
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Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
a) podpisana izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
a) podpisana izjava ponudnika, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drugi postopek
podoben navedenim postopkom, skladno
s predpisi države, v kateri ima ponudnik
sedež.
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2005 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2005 ni izkazal izgube iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0;
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2005
večji od ponudbene vrednosti.
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank.
Obrazci ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
7. da predloži podpisano izjavo, da je
podal podatke za vse transakcijske račune,
ki jih ima odprte pri bankah;
8. da predloži podpisano izjavo, da mu
zakon ne prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da predloži podpisano izjavo o nezavajajočih podatkih;
10. da predloži podpisano izjavo, da ima
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov;
11. da predloži podpisano izjavo o zavezah do svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev;
12. da predloži podpisan seznam treh
primerljivih dobav v zadnjih treh letih (reference);
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov (na obr. IV/12a), in sicer za vsako dobavo, ki jo ponudnik v obrazcu navaja,
sicer reference ne bodo priznane.

13. da predloži podpisan seznam podizvajalcev;
14. da predloži podpisane osnovne podatke o podizvajalcih;
15. da predloži podpisane izjave podizvajalcev;
16. da predloži podpisano izjavo o plačilnih pogojih;
17. da predloži podpisan terminski plan
izvedbe, prikazan v delovnih dnevih, do dokončanja vseh pogodbenih del;
18. da predloži podpisano izjavo o ponujenem garancijskem roku;
19. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, po
priloženem vzorcu.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 430-49/2006-28

Ob-13267/06

Popravek
V javnem razpisu MORS 43/2006-ODP
za dobavo priznanj MORS in ostale kovinske galanterije, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006, Ob-10936/06
in Glasilu Evropske skupnosti 2006/S
73-076283 z dne 14. 4. 2006, se popravita točki IV.3.3) in IV.3.7.2) in se pravilno
glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2006
ob 9. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12883/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Podčetrtek, kontaktna oseba:
Igor Petovar, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, Slovenija, tel. 03/818-27-80, faks
03/582-91-98, elektronska pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si, internetni naslov: www.podcetrtek.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: 430-009/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme v podružnični
OŠ in Vrtcu Pristava pri Mestinju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Pristava pri Mestinju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina bo razvidna iz razpisne dokumentacije-iz
tehnične dokumentacije, popisa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 10. 8. 2006.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT;
– izjavo banke oziroma zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za kvaliteto in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku v
višini 10% pogodbene vrednosti;
– izjavo banke oziroma zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo dobavljeno blago in montažo plačeval po
začasnih obračunskih situacijah in končni
obračunski situaciji, potrjeni s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika, in sicer v roku 60 dni po
potrditvi, ob upoštevanju določil zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
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:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica je prenehanje poslovanja;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazila za pravne osebe (gospodarske družbe):
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
Dokazila za fizične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik):
– potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada Republike Slovenije,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
2. Potrdilo sodišča, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dauma odpiranja ponudb,
da ponudnik ni v postopku prisilne poranave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen, izdano
s strani Ministrstva za pravosodje, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve.
Dokazilo: potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada Republike Slovenije, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom.

Št.

2. Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
Dokazila: za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– odločba pristojnega organa, izdana
skladno s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah, za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet tega javnega naročila, če tako
zahteva drug zakon, ki določa še posebne
pogoje za opravljanje te dejavnosti.
Dokazila: za fizične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik):
– priglasitveni list začetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada Republike Slovenije.
3. Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, za kar priloži naslednje
listine:
Dokazila: za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– obrazca BON-1 in BON-2, iz katerih
so razvidni podatki in kazalniki za zadnjih
pet let in podatki o plačilni sposobnosti ter
finančni disciplini;
– mnenje oziroma izkaz poslovne banke,
pri kateri ima odprt transakcijski račun, iz
katerega bo razvidna boniteta in plačilna disciplina ter sposobnosti ponudnika v zadnjih
6 mesecih, kolikor ima ponudnik odprtih več
poslovnih računov in pri več poslovnih bankah, mora predložiti original potrdila za vsak
račun pri vsaki od poslovnih bank;
– mnenje pooblaščenca revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov zapadle do
dneva oddaje ponudbe.
Dokazila: za fizične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik):
– podatki iz izkaza poslovnega izida in
bilance stanja za zadnje poslovno leto, ki
se jih predloži DURS-u: priloži se lahko fotokopija, ki mora biti žigosana in podpisana
s strani pooblaščene osebe ponudnika za
podpis ponudbe;
– mnenje oziroma izkaz poslovne banke,
pri kateri ima odprt transakcijski račun, iz
katerega bo razvidna boniteta in plačilna disciplina ter sposobnosti ponudnika v zadnjih
6 mesecih; kolikor ima ponudnik odprtih več
poslovnih računov in pri več poslovnih bankah, mora predložiti original potrdila za vsak
račun pri vsaki od poslovnih bank;
– mnenje pooblaščenca revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov zapadle do
dneva oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o kadrovskih
in tehničnih zmožnostih za dobavo in montažo opreme.
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:
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacijo se lahko prevzame vsaki dan med
8. uro in 12. uro. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z virmanom na TR:

48-49 / 12. 5. 2006 /

Stran

3587

01292-0100003930, sklic na št.: 007141 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2006
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek,
Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek.
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. 5. 2006.
Občina Podčetrtek
Št. 430-146/2006/5
Ob-12887/06
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, upravnih enot in Ministrstva za
obrambo, 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: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Cankarjeva 4, Ljubljana, 1501 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 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: da.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izdelavo in dobavo
registrskih tablic za motorna in priklopna
vozila, št. 430-146/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
– nakup.
Glavni kraj dobave: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je izdelava in dobava registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, nadomestnih registrskih
tablic in specimnov registrskih tablic ter
njihovo uničevanje, in sicer za potrebe
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triletnega obdobja. Podrobnejši opis in
zahteve naročnika bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.50.00.00-7.
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: okvirna
količina registrskih tablic je 1.500.000 kosov
in naj bi bila izdelana v obdobju treh let. Podrobnejši opis in okvirne količine posameznih artiklov, ki so predmet javnega razpisa,
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1.666,666.666,67 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o izdaji bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti 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 računa, ki je
izstavljen do 10. dne v mesecu za pretekli
koledarski 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,
– obrtno dovoljenje (če je po OBRZUPB1 potrebno) in
– potrdilo o nekaznovanju.
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 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: izdelane
vzorce registrskih tablic; tehnično dokumentacijo za izdelane registrske tablice; poročilo
neodvisnega akreditiranega laboratorija, o
ustreznosti predloženih vzorcev registrskih
tablic; komplet preizkusnih vzorcev registrskih tablic; podatki o kadrovski strukturi po-
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nudnika; podatki o organizaciji in kadrovski
strukturi obrata (ponudnika ali podružnice)
za izdelavo registrskih tablic; podatki o tehnični opremljenosti, organizaciji proizvodnje
in pripravi na distribucijo; podatki o materialih in dobaviteljih materialov za izdelavo
registrskih tablic; podatki o tehnologijah in
dobaviteljih tehnologij za izdelavo registrskih tablic; seznam najpomembnejših poslov oziroma dobav ponudnika – reference
ponudnika; opis informacijske infrastrukture; opis varovanja proizvodnih prostorov in
prostorov za hrambo oziroma distribucijo
(oziroma pogodba z ustrezno družbo za varovanje); morebitni ogled prostorov, kjer se
izvajajo pogodbena dela.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-146/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo; 2006 43/11436 z dne 21. 4. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 8. 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 17116-2401002-43014606, 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: 9. 8. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 8.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: 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,
faks ++386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
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. 5. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi,
Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, upravnih enot
in Ministrstva za obrambo
Ob-12900/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Rado Usenik, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-544,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta:
Rado.usenik@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: »Čepi eliptični, pritisni
gumbi, puše in obese«.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čepi eliptični, pritisni gumbi, puše in
obese; tehnične zahteve v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: SŽ CD Dobova, Ulica 15. aprila 23, 8257 Dobova.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: posamezne pozicije.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čepi
eliptični, pritisni gumbi, puše in obese: 11
pozicij/12260 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora v skladu z razpisnimi
pogoji predložiti naslednje zahtevane garancije:
– garancija za resnost ponudbe (priloži
se k ponudbi): bančna garancija v višini 10%
od vrednosti ponudbe;
– garancijo za dobro izvedbo posla, za
na razpisu izbranega najugodnejšega ponudnika (priloži se 7 dni po podpisu pogodbe):
bančna garancija v višini 10% od vrednosti
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
– naziv proizvajalca blaga.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1) drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
b) da dokaže svojo sposobnost za izvedbo posla s tehnološkega vidika.
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 96,
2. garancija – 2,
3. plačilni pogoji – 1,
4. rok dobave – 1.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

Št.

B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 6. 2006.
Cena: 2.000 SIT + 400 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun
št.
02923-0019346887
pri NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 10 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 ali 38 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure v tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 9. 2006 ali 3 mesece in/ali
90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2006
ob 11. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 4. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-12903/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava potovnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
poslovne enote po Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. navadni potovnik-PN 116: 38 kosov,
2. polkrožni potovnik-PP 232: 2 kosa,
3. levi dodatek za PN 116: 43 kosov,
4. desni dodatek za PN 116: 39 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
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500.000 SIT), izbrani ponudnik bo predložil
bančno garancijo za dobro izvedbo posla (v
višini 10% ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 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:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da bo dobavljena
oprema popolnoma ustrezala tehničnim
zahtevam.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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 12. 6. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki): na TRR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2006
ob 11. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 324/2006
Ob-12914/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nacionalni inštitut za biologijo, kontaktna oseba: Janez Krall, Večna pot
111, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-29-70, faks 01/241-29-80, elektronska pošta: janez.krall@nib.si, internetni naslov: http:/www.nib.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Nacionalni inštitut za biologijo,
kontaktna oseba: dr. Bojana Žegura, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/423-33-88 int. 399, faks 01/257-38-47,
elektronska pošta: bojana.zegura@nib.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Nacionalni inštitut za biologijo, kontaktna oseba: Helena Končar, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-29-70, faks 01/241-92-80, elektronska pošta: helena.koncar@nib.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Nacionalni
inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-29-70, faks
01/241-92-80.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pretočni citometer – analizator.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Večna pot 111, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
in tehnične karakteristike opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dobava v čim krajšem času.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
dve menici z menično izjavo kot garancija
za: resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: predlagani roki plačil ne smejo biti krajši od 30 dni
od dobave in montaže.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra) oziroma vpisu v vpisnik, da
je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno
upravo, v stečaju ali v likvidaciji;
– potrdilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokaz o usposobljenosti za
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servisiranje, ali pogodbo o zagotavljanju
servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov
z drugim izvajalcem.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. referenca – število instrumentov montiranih v Republiki Sloveniji,
3. plačilni pogoji.
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 8. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 6. 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: do 31. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2006 ob
10. uri; Biološko središče v Ljubljani, sejna
soba, Večna pot 111, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2006.
Nacionalni inštitut za biologijo
Ob-12915/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54, faks
+386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@
mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo
opreme za kuhinje, št. 430-154/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme za kuhinje. Javni razpis

je razdeljen na šest sklopov, ki so podrobneje opisani v prilogi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– sklopi od 1 do 4: Sektor za prehrano,
Stanovanjske in počitniške zadeve, Oddelek
za prehrano Tacen, Rocenska 56, 1211 Lj.
Šmartno – kuhinja;
– sklop 5: Sektor za prehrano, Stanovanjske in počitniške zadeve, Oddelek za
prehrano Ljubljana – Kotnikova, Kotnikova
ul. 8, 1000 Ljubljana – kuhinja, 1 kos hladilne omare pa na lokacijo Štefanova 2,
sedmo nadstropje – kuhinja;
– sklop 6: Center za oskrbo Gotenica,
Kočevska Reka.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: pomivalni stroj s sistemom za sortiranje ter izhodno mizo, 1 kos.
Podrobnejši opis opreme je naveden v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
10,333.330 SIT brez DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 27. 8. 2006.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: vozički za sprejem umazane posode, 4 kosi, voziček za transport
čistih krožnikov, 1 kos, voziček za transport
čistih pladnjev in pribora, 1 kos, voziček za
prazne košare z ročajem, 1 kos. Podrobnejši opis opreme je naveden v razpisni
dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
583.330 SIT brez DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 27. 8. 2006.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: pomivalna miza za ročno
pomivanje bele posode, 1 kos. Podrobnejši
opis opreme je naveden v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
541.667 SIT brez DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 27. 8. 2006.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: hitri ohlajevalnik in zamrzovalnik 1 kos in monitoring sistem za
HACCP, 1 kos. Podrobnejši opis opreme je
naveden v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
2,916.667 SIT brez DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 27. 8. 2006.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: hladilne omare, 4 kosi.
Podrobnejši opis opreme je naveden v razpisni dokumentaciji.
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3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
1,916.667 SIT brez DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 27. 8. 2006.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
2) Kratek opis: tehtnice – skladiščna talna tehtnica, 1 kos in elektronska namizna
tehtnica, 1 kos. Podrobnejši opis opreme je
naveden v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
375.000 SIT brez DDV.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 27. 8. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava opreme za kuhinje, ki obsega naslednje
sklope:
– sklop 1 – pomivalni stroj s sistemom za
sortiranje ter izhodno mizo,
– sklop 2 – vozički,
– sklop 3 – pomivalna miza za ročno pomivanje bele posode,
– sklop 4 – hitri ohlajevalnik z monitoringom za HACCP,
– sklop 5 – hladilne omare,
– sklop 6 – tehtnice.
Ocenjena vrednost: 16,666.667 SIT brez
DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 27. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila mora biti 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
registracijo, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudniki morajo v ponudbi
predložiti: tehnični opis oziroma drugo dokumentacijo, iz katere so razvidne tehnične
značilnosti ponujene opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-154/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 6. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28

Št.

17116-2401002-43015406, 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.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (med
etaža), 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: 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: 3. 5. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-116/2006/7
Ob-12918/06
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 dokumenatcijo 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 glavna(-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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izdelavo in dobavo
delov policijskih uniform, št. 430-116/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana in posamezne organizacijske enote
na območju Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava in dobava delov policijskih uniform. Podrobnejši opis in okvirne količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: nepremočljiva oblačila
1) Kratek opis: vetrovka s podlogo. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki
so predmet javnega razpisa, bodo navedeni
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,822.083,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2006.
Sklop št. 2
Naslov: čevlji
1) Kratek opis: čevlji. Podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 36,123.250
SIT.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2006.
Sklop št. 3
Naslov: puloverji, šali
1) Kratek opis: puloverji in šali. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 12,256.763,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2006.
Sklop št. 4
Naslov: hlačne nogavice – ženske
1) Kratek opis: hlačne nogavice – ženske. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,944.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2006.
Sklop št. 5
Naslov: nogavice
1) Kratek opis: nogavice. Podrobnejši
opis in okvirne količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 15,836.460
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2006.
Sklop št. 6
Naslov: torbice usnjene
1) Kratek opis: torbice usnjene. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,790.583,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2006.
Sklop št. 7
Naslov: čelade za motoriste
1) Kratek opis: čelade za motoriste z mikrokombinacijo. Podrobnejši opis in okvirne
količin artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,992.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2006.
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Sklop št. 8
Naslov: kombinezoni za motoriste
1) Kratek opis: kombinezoni za motoriste. Podrobnejši opis in okvirne količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 7,868.375
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2006.
Sklop št. 9
Naslov: majice, puliji
1) Kratek opis: majice in puliji. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 16,013.611,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2006.
Sklop št. 10
Naslov: artikli iz usnja
1) Kratek opis: torbice in etuiji. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 7,516.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2006.
Sklop št. 11
Naslov: delovna oblačila negorljiva
1) Kratek opis: delovna oblačila negorljiva. Podrobnejši opis in okvirne količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet.
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,945.516,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2006.
Sklop št. 12
Naslov: taktična oblačila negorljiva
1) Kratek opis: taktična oblačila negorljiva. Podrobnejši opis in okvirne količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2006.
Sklop št. 13
Naslov: torbe, nahrbtniki
1) Kratek opis: torbe, nahrbtniki. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so

predmet javnega razpisa, bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,600.633,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2006.
Sklop št. 14
Naslov: brezrokavniki odsevni
1) Kratek opis: brezrokavniki odsevni.
Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov,
ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2006.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis je razdeljen na sklope, ki so navedeni
v prilogi B. Ponudniki lahko ponudijo blago,
ki je predmet javnega razpisa, v celoti ali po
posameznih sklopih. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznih postavk oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
Ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
134,210.610 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2006.
III.l.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 je 30. dan od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.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;
obrtno dovoljenje – če je potrebno; potrdilo
o nekaznovanju.
III.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: rezultati testiranja
vzorcev, oziroma laboratorijsko poročilo,
vzorci artiklov.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-116/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: 2006/33-34/ Ob-9305/06.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 9. 6. 2006 do
11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43011606, 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: 12. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2006 ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: 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
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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 k točki II.3): navedeni datum je
datum najkasnejšega roka dobave!
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks ++386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jr@mnz.si, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Št. 1/06
Ob-12924/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Mirna Peč, javni zavod, MŠ:
5086256, IDŠ: SI57013357, Mirna Peč, Trg
8, 8216 Mirna Peč, tel. 07/307-87-20, faks
07/307-80-18, kontaktna oseba: Vida Muhič, isti naslov, tel. 07/307-87-20, e-pošta:
Vida.Muhic@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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira dobaviteljev prehrambenega blaga,
za Osnovno šolo Mirna Peč.
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: celotno
naročilo prehrambenega blaga obsega 12
sklopov:
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop: sveže sadje in zelenjava,
5. sklop: zmrznjeni program izdelkov,
6. sklop: testenine,
7. sklop: splošno prehrambeno blago,
8. sklop: ribe in ribji izdelki,
9. sklop: čaji, začimbe in mlevski iz
delki,
10. sklop: vložena povrtnina,
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11. sklop: folija in PVC izdelki in papirna
galanterija,
12. sklop: čistila kuhinja;
za vse sklope velja da sta obseg in količina navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 9. 2006, konec 31. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik mora kot garancijo za dobro
izvedbo pogodbene obveznosti predložiti najkasneje v desetih dneh po sklenitvi
pogodbe menico v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 30 dni od dneva prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji:
– ponudnik (pravna oseba), ki je vpisan v
sodni register, mora predložiti originalni redni izpisek iz sodnega registra, iz katerega
bo razvidno, da je registriran za opravljanje dejavnosti, katere predmet je to javno
naročilo,
– v primeru, da je ponudnik samostojni
podjetnik, posameznik, mora predložiti originalni t.i. priglasitveni list, s katerim izkazuje vpis v register samostojnih podjetnikov,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, oziroma izpisek iz evidence
AJPES.
Obe listini morata biti izdani v tekočem
koledarskem letu in morata izkazovati zadnje veljavno stanje.
2. Originalno 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:
– ponudnik (pravna oseba) mora predložiti originalno potrdilo pristojnega sodišča,
da zoper njega ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
– samostojni podjetniki predložijo originalno potrdilo, da so še vpisani v vpisnik
podjetnikov posameznikov pri izpostavi
Davčnega urada oziroma pri AJPES.
Listina ne sme biti starejša od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe.
3. Ponudnik mora obvezno priložiti tudi
lastno izjavo, da pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da poslovanje ponudnika ni s sodno ali drugo prisilno odločbo
ustavljeno.
4. Originalno potrdilo o nekaznovanosti.
Ponudnik predloži originalno potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco. Listina ne sme biti starejša od
30 dni od dneva oddaje ponudbe. Ponudnik
mora obvezno priložiti lastno izjavo, v kateri
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
5. Originalno dokazilo o poravnanih davkih
Ponudnik dostavi originalno potrdilo, ki
mu ga izda davčna uprava območja, na katerem ima ponudnik svoj sedež. Listina ne
sme biti starejša od 30 dni od dneva oddaje
ponudbe.
6. Ponudnik mora obvezno priložiti še
lastno izjavo, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima porav-
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nane druge dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o finančnem poslovanju:
– ponudnik mora predložiti originalno
dokazilo banke, da kot ponudnik v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Listina ne sme biti starejša od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je tehnično in poslovno sposoben izvesti JN, in opis tehnične
zmožnosti izvedbe – izjava ponudnika, da je
tehnično sposoben izpeljati javno naročilo s
specifikacijo tehničnih sredstev, s katerimi
bo ponudnik izvedel predmetno javno naročilo, in da lahko zagotovi dnevno dobavo
ponujenih živil;
2. izjava ponudnika, da je pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v prejšnjih
razpisih naročnika pred objavo tega razpisa.
Naročnik lahko pri kupcih preveri ponudnikovo dosedanje poslovanje, ne glede na
obseg posla. Kot nepravilno in nepravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
veljajo: zamuda rokov ponudnika, neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti ponudnika,
unovčitev pogodbenih kazni, vložitev tožbe,
grajanje napak garancij. Naročnik lahko navedeno dokazuje z dokazom v pisni obliki
ali v obliki, izenačeni s pisno obliko, predvsem pa s pisnimi reklamacijami ponudnikovih del, odškodninskimi zahtevki, pozivi k
odpravi napak ipd.;
3. izpolnjena referenčna lista (ponudnik
mora za zadnja tri leta opisati vsaj pet naročnikov, ki jim je dobavljal blago, kot je
predmet naročila). Iz opisa mora biti razvidno: naročnik, točen naslov in kontaktna
oseba naročnika;
4. izjavo ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev
za izvedbo javnega razpisa ter da ponudnik
sprejema razpisne pogoje;
5. izjava ponudnika, da zagotavlja letne
količine blaga za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa, na katerega se
prijavlja;
6. da ima ponudnik organiziran nadzor:
kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti,
ponujenih živil v celotnem procesu in prometu oziroma da 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 I
podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04)
I – izjava;
7. izjava ponudnika, da se strinja s plačilnimi pogoji in z dobavo blaga v skladišče
naročnika – razloženo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) ekonomsko najugodnejša ponudba
(kakovost do 60 točk in cena do 40 točk).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 6. 2006, cena:
9.600 SIT (8.000 SIT + 20% DDV 1.600
SIT).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Pogoji in način plačila: pogoji in način plačila: TRR pri UJP Novo mesto, št.:
01370-6030670221, sklic 00 1000.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 6. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 75 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: 13. 6. 2006
ob 12. uri, na naslovu navedenem v I.1).
točki.
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.
V1. 5)  Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2006.
Osnovna šola Mirna Peč
Ob-13026/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Centralna tehniška knjižnica Univerze
v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tatjana
Intihar, Maja Vihar, tel. +386/1/476-37-74,
+386/1/476-37-41, v roke: Tatjana Intihar,
Maja Vihar, e-pošta: tatjana.intihar@ctk.unilj.si, faks +386/1/425-66-67.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.ctk.uni-lj.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava tujih serijskih publikacij.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava tujih serijskih publikacij.
Javno naročilo je razdeljeno na tri sklope:
1. tuje serijske publikacije severnoameriških založnikov,
2. tuje serijske publikacije evropskih in
ostalih založnikov,
3. tuje serijske publikacije založbe Elsevier.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22200000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.

II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: tuje serijske publikacije.
1) Kratek opis: 1. tuje serijske publikacije
severnoameriških založnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22200000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 10,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: vrednost sklopa je ocenjena za prvo leto (2007)
in bo odvisna od odobrenih sredstev financerja. Tudi vrednost v letih 2008 in 2009 bo
odvisna od odobrenih sredstev financerja.
Sklop št. 2
Naslov: tuje serijske publikacije.
1) Kratek opis: 2. tuje serijske publikacije
evropskih in ostalih založnikov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22200000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 20,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: vrednost sklopa je ocenjena za prvo leto (2007)
in bo odvisna od odobrenih sredstev financerja. Tudi vrednost v letih 2008 in 2009 bo
odvisna od odobrenih sredstev financerja.
Sklop št. 3
Naslov: tuje serijske publikacije.
1) Kratek opis: 3. tuje serijske publikacije
založbe Elsevier.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22200000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 33,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: vrednost sklopa je ocenjena za prvo leto (2007)
in bo odvisna od odobrenih sredstev financerja. Tudi vrednost v letih 2008 in 2009 bo
odvisna od odobrenih sredstev financerja.
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:
63,500.000 SIT letno oziroma skupaj
190,500.000 SIT v letih 2007–2009, če bodo
zagotovljena sredstva financerja.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zakluček:
začetek 1. 1. 2007, zaključek 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe,
2. bančna garancija za vračilo predplačila,
3. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
– plačilni rok najmanj 30 dni (ZIPRS, Ur.
l. RS, št. 96/05),
– bančna garancija (Pravilnik o finančnih
zavarovanjih, s katerimi ponudnik zavaruje
izpolnitev obveznosti v postopku oddaje jav-
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nega naročila, Ur. l. RS, št. 25/04 in ZIPRS,
Ur. l. RS, št. 96/05).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu; kot dokaz predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje takšne
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno; kot dokaz predloži izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, kot dokaz predloži potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; proti ponudniku ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež; kot dokaz predloži izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
5. ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane; kot dokaz predloži
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
6. ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
sicer bo njegova ponudba zavrnjena kot nesprejemljiva.
Kot hudo strokovno napako bo naročnik
štel eno od ponudnikovih kršitev pogodbe
za dobavo knjižničnega gradiva: kršitev rokov plačil založnikom, rokov dobave, neupoštevanje odzivnega časa in rokov za reklamacije v zadnjih treh letih, kar bo dokazoval
v postopku ugotavljanja sposobnosti s pisnimi kopijami listin (graja, opomin, poziv,
dopis dobavitelju, elektronska pošta). Kot
dokaz šteje eden od dokumentov, navedenih v oklepaju. Kot pogodbe za knjižnično
gradivo se štejejo pogodbe o nakupu monografskih publikacij in AV gradiva, pogodbe o
nakupu serijskih oziroma periodičnih publikacij, pogodbe o nakupu e-revij in pogodbe
o nakupu podatkovnih zbirk oziroma baz
podatkov.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik 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; kot dokaz
predloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež;
2. ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa; kot
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dokazilo predloži BON-2 ali potrdilo banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik zagotavlja redno dobavo in
zagotavlja najmanj 95% tiskanih naslovov
serijskih publikacij iz sklopa oziroma sklopov, za katere konkurira za obdobje priznane sposobnosti treh let (1. 1. 2007–31. 12.
2009); kot dokazilo predloži izjavo, ki je v
razpisni dokumentaciji;
2. ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
kot dokazilo predloži izjavo, ki je v razpisni
dokumentaciji;
3. ponudnik nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok; kot dokazilo predloži izjavo, ki je v
razpisni dokumentaciji;
4. dostava bo DDU Ljubljana (sedež naročnika); kot dokazilo predloži izjavo, ki je v
razpisni dokumentaciji;
5. ponudnik bo ažurno reševal reklamacije v odzivnem času 2 dni in jih rešil v času,
določenem v pogodbi; kot dokazilo predloži
izjavo, ki je v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 01-20/2006.
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: 13. 6. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški, slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana,
tel. +386/1/234-28-00, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, faks +386/1/234-28-40, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: robert.razborsek@ctk.uni-lj.si, tel.
+386/1/476-37-95, faks +386/1/425-66-67,
internetni naslov: http://www.ctk.uni-lj.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2006.
Centralna tehniška knjižnica
Univerze v Ljubljani
Št. 41405-00035/2006 0405 Ob-13037/06
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, Od-
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delek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-16,
faks 02/220-12-93.
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: izdelava, dobava in montaža zunanjih igral
za potrebe vrtcev na področju Mestne
občine Maribor.
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.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: I. sklop
– Vrtec Otona Župančiča Maribor, II. sklop
– Vrtec Tezno Maribor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od dneva podpisa pogodbe.
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: 30 dni
po potrditvi računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija dokazila pristojnega organa
o registraciji dejavnosti ponudnika,
– fotokopija odločbe pristojnega organa
o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi
izvajanje javnega naročila, oziroma drugo
potrdilo, s katerim je ponudniku dovoljeno
opravljanje te dejavnosti ali izjava, da po
zakonu to dovoljenje zanj ni potrebno,
– fotokopija potrdila, da v zadnjih petih
letih ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem in izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– fotokopija potrdila, da ponudnik ni v
postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,
– fotokopija potrdila, da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti določene z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika,
da je ekonomsko – finančno sposoben izvesti javno naročilo, ki je predmet tega javnega
razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših nabav blaga (reference) v zadnjih treh letih,
– pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah,
– izjava o razpoložljivih kapacitetah,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti
za izvedbo razpisanih del,
– certifikati, opisi in prospektni material
za ponujeno blago,
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(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 2. 6. 2006 (osebno
ali po pošti po predhodni pisni zahtevi).
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis-zunanja igrala
vrtcev.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 6. 2006 do 12. ure,
v glavni pisarni Mestne uprave Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 121.
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. 7. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2006
ob 13. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 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: 5. 5. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 41405-00033/2006 0405 Ob-13038/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-16,
ga. Erker, faks 02/220-12-93.
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:
dobava in montaža kuhinjske opreme za
potrebe osnovnih šol in vrtcev na področju Mestne občine Maribor.
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.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: I. sklop
– OŠ Kamnica, II. sklop – OŠ Ivana Cankarja Maribor, III. sklop – OŠ borcev za severno
mejo Maribor, IV. sklop – OŠ Angela Besednjaka Maribor, V. sklop – Vrtec Jadvige Golež Maribor, VI. sklop – Vrtec Koroška vrata
Maribor, VII. sklop Vrtec Studenci Maribor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od dneva podpisa pogodbe
(po predhodnem dogovoru z izvajalci gradbenih del pri sklopih kjer je to potrebno).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po potrditvi računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija dokazila pristojnega organa
o registraciji dejavnosti ponudnika,
– fotokopija odločbe pristojnega organa
o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi
izvajanje javnega naročila, oziroma drugo
potrdilo, s katerim je ponudniku dovoljeno
opravljanje te dejavnosti ali izjava, da po
zakonu to dovoljenje zanj ni potrebno,
– fotokopija potrdila, da v zadnjih petih
letih ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem in izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– fotokopija potrdila, da ponudnik ni v
postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,
– fotokopija potrdila, da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti določene z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika,
da je ekonomsko – finančno sposoben izvesti javno naročilo, ki je predmet tega javnega
razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših nabav blaga (reference) v zadnjih treh letih,
– pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah,
– izjava o razpoložljivih kapacitetah,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti
za izvedbo razpisanih del,
– certifikati, atesti, opisi in prospektni
material za ponujeno blago.
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 5. 6. 2006 (osebno
ali po pošti po predhodni pisni zahtevi).
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis-kuhinjska oprema osnovnih šol in vrtcev.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 do 12. ure
v glavni pisarni Mestne uprave Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 121.
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. 7. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 13. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 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: 5. 5. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 41405-00036/2006 0405 Ob-13039/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-16,
faks 02/220-12-93.
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:
dobava in montaža pohištvene opreme
za potrebe osnovnih šol in vrtcev na področju Mestne občine Maribor.
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.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: I. sklop
– Vrtec Borisa Pečeta Maribor, II. sklop – Vrtec Jadvige Golež Maribor, III. sklop – Vrtec
Jožice Flander Maribor, IV. sklop – Vrtec
Studenci Maribor, V. sklop – OŠ bratov Polančičev Maribor, VI. sklop – OŠ Toneta Čufarja Maribor, VII. sklop OŠ Slave Klavore
Maribor, VIII. sklop – OŠ Franceta Prešerna
Maribor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od dneva podpisa pogodbe
(po predhodnem dogovoru z izvajalci gradbenih del pri sklopih kjer je to potrebno); za
8. sklop (OŠ Franceta Prešerna) je rok izvedbe od 30. 11. 2006 do 30. 12. 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: 30 dni
po potrditvi računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija dokazila pristojnega organa
o registraciji dejavnosti ponudnika,
– fotokopija odločbe pristojnega organa
o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi
izvajanje javnega naročila, oziroma drugo
potrdilo, s katerim je ponudniku dovoljeno
opravljanje te dejavnosti ali izjava, da po
zakonu to dovoljenje zanj ni potrebno,
– fotokopija potrdila, da v zadnjih petih
letih ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem in izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– fotokopija potrdila, da ponudnik ni v
postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,
– fotokopija potrdila, da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti določene z zakonom.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika,
da je ekonomsko – finančno sposoben izvesti javno naročilo, ki je predmet tega javnega
razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših nabav blaga (reference) v zadnjih treh letih,
– pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah,
– izjava o razpoložljivih kapacitetah,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti
za izvedbo razpisanih del,
– certifikati, atesti, opisi in prospektni
material za ponujeno blago.
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 30. 5. 2006 (osebno ali po pošti po predhodni pisni zahtevi).
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis-pohištvena oprema osnovnih šol in vrtcev.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 5. 2006 do
12. ure, v glavni pisarni Mestne uprave Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1,
soba 121.
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. 7. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006
ob 13. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 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: 5. 5. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 351-1/2004
Ob-13083/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnik:
Občina Grosuplje, kontaktna oseba: Mirjam Pavšek, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/788-87-50, faks
01/78-88-764, elektronska pošta: mirjam.pavsek@ob.grosuplje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-06/001.
II.1. 6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme knjižnice.

Št.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Grosuplje, Adamičeva
ulica 15.
Šifra NUTS: SI 00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme knjižnice po izdelanih
načrtih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 7. 2006 in/ali konec
25. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
odpravo napak v garancijskem roku in garancija za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z določili pogodbe in razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila so navedena v razpisni
dokumentaciji naročil.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila so navedena v razpisni dokumentaciji
naročil.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila so navedena v razpisni dokumentaciji naročil.
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) Berila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-1/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zainteresirani
ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo osebno na sedežu naročnika
po predhodni najavi in predhodnem plačilu dokumentacije na račun naročnika TR
št. 01232-0100001923, model 00, sklic
1200-1021- razpisna dokumentacija za
opremo knjižnice. Zaradi izstavitve računa
je potrebno, da zainteresirani ponudniki ob
dvigu dokumentacije pustijo svoj točen naslov in davčno številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 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.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnika morajo ob odpiranju komisiji predložiti pooblastilo za zastopanje ponudnika pri odpiranju ponudb.
IV.3.7. 2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2006
10.30, Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,
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: 5. 5. 2006.
Občina Grosuplje
Ob-13159/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Mirna, kontaktna oseba:
Alenka Kozolc, Cesta na Fužine 1, 8233
Mirna, Slovenija, tel. 07/34-35-162, faks
07/34-35-170, elektronska pošta: alenka.kozolc@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 Mirna,
Cesta na Fužine 1, Mirna.
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: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: kruh in pekovski izdelki,
– sklop 3: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 4: zamrznjene in sveže ribe,
– sklop 5: jajca,
– sklop 6: pecivo in slaščičarski izdelki,
– sklop 7: sokovi in sirupi,
– sklop 8: sadje in zelenjava,
– sklop 9: testenine in zamrznjeni izdelki
iz testa,
– sklop 10: paštete,
– sklop 11: konzervirano sadje in zelenjava,
– sklop 12: ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in konec 31. 8.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 6. 2006 do 12.
ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR OŠ Mirna, št. 01330-6030684306.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 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: 8. 6. 2006
ob 12. uri; Osnovna šola Mirna, Cesta na
Fužine 1, Mirna.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole Mirna do
roka za oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 5. 2006.
Osnovna šola Mirna
Ob-13176/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
ob Savinji Celje, kontaktna oseba: Rakuša
Sabina, Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-79-500, faks 03/42-79-542,
elektronska pošta: celje@ssz-slo.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 2/2006 – oprema.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
notranja oprema sob – 5. in 6. nadstrop
je Doma ob Savinji Celje, Zdravstveno
negovalna enota 1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom ob Savinji Celje,
Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: notranja oprema sob.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 8. 2006, konec 10. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1 mio SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo del
v višini 10% pogodbene vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% skupne vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
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ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih in 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:
B1) spodaj navedena merila:
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 2/2006 – oprema.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 6. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zahtevek za izročitev razpisne dokumentacije skupaj z davčno številko ter potrdilom o vplačilu stroškov
za pridobitev razpisne dokumentacije na
TRR: 01100-6030264702.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 8. 2006 in/ali 60 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 2006
ob 12. uri; Dom ob Savinji Celje, Jurčičeva
ulica 6, 3000 Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Dom ob Savinji Celje
Ob-13209/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Log-Dragomer, kontaktna oseba: Ela Remškar, Šolska ulica
1, 1358 Log pri Brezovici, Slovenija, tel.
01/75-71-320, faks 01/75-71-333, elektronska pošta: group1.osljlog@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 Log-Dragomer, Šolska ulica1, Log pri Brezovici.

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: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže in suho sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirano sadje in zelenjava,
– sklop 11: zamrznjena sadje in zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača,
– sklop 13: 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 skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 6. 2006 do 12.
ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR OŠ LogDragomer, št. 01340-6030687017.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 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: 6. 6. 2006
ob 9. uri; Osnovna šola Log-Dragomer, Šolska ulica 1, Log pri Brezovici.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole Log-Dragomer do roka za oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 5. 2006.
Osnovna šola Log-Dragomer
Ob-13210/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Trebnje, kontaktna ose-
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ba: Ana Hrovat, Kidričeva ulica 11, 8210
Trebnje, Slovenija, tel. 07/34-81-870, faks
07/34-81-890, elektronska pošta: group1.
osnmtre@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 Trebnje,
Kidričeva ulica 11, Trebnje.
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: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 2: meso in mesni izdelki,
– sklop 3: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 4: kruh in pekovski izdelki,
– sklop 5: zamrznjene in sveže ribe,
– sklop 6: zamrznjena zelenjava,
– sklop 7: sveže in suho sadje in zelenjava,
– sklop 8: jajca,
– sklop 9: žita in mlevski izdelki,
– sklop 10: ostalo prehrambeno blago,
– sklop 11: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 12: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 13: napitki.
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 skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) Merila navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 6. 2006 do 12.
ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR OŠ Trebnje, št. 01330-6030684694.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 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.

Št.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2006
ob 9. uri; Osnovna šola Trebnje, Kidričeva
ulica 11, Trebnje.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole Trebnje do
roka za oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 5. 2006.
Osnovna šola Trebnje
Št. 4301-1/190-2006
Ob-13213/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Srednja šola tiska in papirja Ljubljana, kontaktni osebi: Andrej Čuček,
Drago Deniša, Pokopališka 33, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/540-46-67,
faks 01/540-46-67, elektronska pošta:
ss-tiskainpapirja@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža rabljenega ofsetnega
tiskarskega stroja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srednja šola tiska in papirja Ljubljana, Pokopališka 33, Ljubljana.
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 rabljenega ofsetnega tiskarskega stroja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec najkasneje 1. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica z menično izjavo za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
– menica z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
30 dneh po primopredaji in delovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Gospodarske družbe (pravne osebe)
predložijo vse registrske liste iz sodnega
registra, samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS. Potrdilo, da ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen na osnovi sodne
odločbe. Potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska
evidenca.
Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
izda pristojno sodišče – Kazenska evidenca.
Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ni
prenehal poslovati na osnovi sodne odločbe. Potrdilo izda Okrožno sodišče. Potrdilo
pristojnega davčnega organa RS, da ima
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ponudnik poravnane davke in prispevke, določene z zakonom.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Gospodarske družbe: obrazec BON-2.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno
leto 2004 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, potrdila bank o stanju na
transakcijskih računih za zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb, ter podatke
o morebitnih blokadah le-teh. Pogoj: ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od
datuma odpiranja
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti,
– prospekt, opis ali fotografija ponujenega rabljenega ofsetnega tiskarskega stroja,
– ogled in preskus ponujenega rabljenega ofsetnega tiskarskega stroja.
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. ponudbena cena,
2. število odtisov,
3. rok dobave,
4. dodatna oprema.
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: 5. 6. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na TTR št.
01100-6030700717 odprt pri UJP, pred dvigom razpisne dokumentacije. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik
razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom iz katerega je razvidno plačilo razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 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: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2006
ob 14. uri, Srednja šola tiska in papirja Ljubljana, Pokopališka 33, Ljubljana, sejna
soba v II.nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Srednja šola tiska in papirja Ljubljana
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Št. 430-156/2006/3
Ob-13264/06
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: 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 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 glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo protivlomnega sistema in sistema za videonadzor,
št. 430-156/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana in posamezne organizacijske enote
na območju Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava protivlomnega sistema in sistema za video nadzor. Podrobnejši opis
in količina opreme, ki je predmet javnega
razpisa, bo navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PU Nova Gorica.
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za videonadzor objekta PU Nova Gorica.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki je
predmet javnega razpisa, bo navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 8,166.666,67
SIT.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 2
Naslov: dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PU Maribor.
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za videonadzor objekta PU Maribor.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki je
predmet javnega razpisa, bo navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 8,083.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 3
Naslov: dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PO Šempeter pri Gorici.
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za videonadzor objekta PO Šempeter pri
Gorici. Podrobnejši opis in količina opreme,
ki je predmet javnega razpisa, bo navedena
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,166.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 4
Naslov: dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta CO Gotenica.
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za videonadzor objekta CO Gotenica.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki je
predmet javnega razpisa, bo navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 18,750.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 10. 2006.
Sklop št. 5
Naslov: dobava digitalnih snemalnih naprav.
1) Kratek opis: dobava digitalnih snemalnih naprav. Podrobnejši opis in količina
opreme, ki je predmet javnega razpisa, bo
navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 8,583.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 6
Naslov: dobava rezervne opreme za videonadzor objektov.
1) Kratek opis: dobava rezervne opreme
za videonadzor objektov. Podrobnejši opis
in količina opreme, ki je predmet javnega
razpisa, bo navedena v razpisni dokumentaciji.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 10,833.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 7
Naslov: dobava in montaža opreme za
sistem protivlomnega varovanja na objektu
PU Maribor.
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za sistem protivlomnega varovanja na
objektu PU Maribor. Podrobnejši opis in količina opreme, ki je predmet javnega razpisa,
bo navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,916.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 8
Naslov: inštalacije za sistem protivlomnega varovanja na objektu PU Maribor.
1) Kratek opis: dobava in izvedba inštalacijskih del za sistem protivlomnega varovanja na objektu PU Maribor. Podrobnejši
opis in količina opreme, ki je predmet javnega razpisa, bo navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 416.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 9
Naslov: dobava in montaža opreme za
sistem protivlomnega varovanja objekta PU
Murska Sobota.
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za sistem protivlomnega varovanja
objekta PU Murska Sobota. Podrobnejši
opis in količina opreme, ki je predmet javnega razpisa, bo navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,166.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 10
Naslov: inštalacije za sistem protivlomnega varovanja na objektu PU Murska
Sobota.
1) Kratek opis: dobava materiala in izvedba inštalacijskih del za sistem protivlomnega varovanja in sistema pristopne
kontrole na objektu PU Murska Sobota.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki je
predmet javnega razpisa, bo navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
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SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 11
Naslov: dobava in montaža opreme za
sistem protivlomnega varovanja objekta PU
Slovenj Gradec.
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za sistem protivlomnega varovanja
objekta PU Slovenj Gradec. Podrobnejši
opis in količina opreme, ki je predmet javnega razpisa, bo navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,333.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 12
Naslov: inštalacije za sistem protivlomnega varovanja na objektu PU Slovenj
Gradec.
1) Kratek opis: dobava materiala in izvedba inštalacijskih del za sistem protivlomnega varovanja na objektu PU Slovenj
Gradec. Podrobnejši opis in količina opreme, ki je predmet javnega razpisa, bo navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 750.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 13
Naslov: dobava in montaža nadzornega
centra na objektu CO Gotenica.
1) Kratek opis: dobava in montaža nadzornega centra na objektu CO Gotenica.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki je
predmet javnega razpisa, bo navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,916.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 10. 2006.
Sklop št. 14
Naslov: oprema za razširitev sistema
protivlomnega varovanja na objektu CO
Gotenica.
1) Kratek opis: oprema za razširitev sistema protivlomnega varovanja na objektu
CO Gotenica in priključitev na nadzorni center. Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, bo navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1,333.333.33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 10. 2006.
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Sklop št. 15
Naslov: dobava rezervne opreme za sistem protivlomnega varovanja.
1) Kratek opis: dobava rezervne opreme
za sistem protivlomnega varovanja. Podrobnejši opis in količina opreme, ki je predmet
javnega razpisa, bo navedena v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 833.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 16
Naslov: nadgradnja protivlomnega sistema PU Ljubljana.
1) Kratek opis: nadgradnja protivlomnega sistema PU Ljubljana. Podrobnejši opis
in količina opreme, ki je predmet javnega
razpisa, bo navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 416.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 17
Naslov: dobava in montaža opreme za
sistem aktivnega požarnega javljanja na
objektu PU Ljubljana.
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za sistem aktivnega požarnega javljanja
na objektu PU Ljubljana. Podrobnejši opis
in količina opreme, ki je predmet javnega
razpisa, bo navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 18
Naslov: inštalacije za sistem aktivnega
požarnega javljanja na objektu PU Ljubljana.
1) Kratek opis: dobava materiala in izvedba inštalacijskih del za sistem aktivnega
požarnega javljanja na objektu PU Ljubljana. Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, bo navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 19
Naslov: dograditev sistema aktivnega
požarnega javljanja na objektu CO Gotenica.
1) Kratek opis: dograditev sistema aktivnega požarnega javljanja na objektu CO
Gotenica, v skladu s študijo požarne varno-
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sti. Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, bo navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1,750.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 10. 2006.
Sklop št. 20
Naslov: nadgradnja sistema za prenos
alarmnih sporočil.
1) Kratek opis: nadgradnja sistema za
prenos alarmnih sporočil. Podrobnejši opis
in količina opreme, ki je predmet javnega
razpisa, bo navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 21
Naslov: dobava in vgradnja registratorjev
delovnega časa na lokaciji PU Ljubljana.
1) Kratek opis: dobava in vgradnja dveh
registratorjev delovnega časa, na dveh različnih lokacijah, ki se povežeta na obstoječi
sistem registracije delovnega časa. Podrobnejši opis in količina opreme, ki je predmet
javnega razpisa, bo navedena v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 833.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 22
Naslov: dobava in vgradnja registratorja
delovnega časa na lokaciji PU Koper.
1) Kratek opis: dobava in vgradnja registratorja delovnega časa na lokaciji PU
Koper. Podrobnejši opis in količina opreme,
ki je predmet javnega razpisa, bo navedena
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 416.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 23
Naslov: dobava sistema za protivlomno
varovanje.
1) Kratek opis: dobava sistema za protivlomno varovanje – nadgradnja obstoječega sistema. Podrobnejši opis in količina
opreme, ki je predmet javnega razpisa, bo
navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,214.166,67
SIT.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Sklop št. 24
Naslov: dobava sistema za video nadzor.
1) Kratek opis: dobava sistema za video
nadzor. Podrobnejši opis in količina opreme,
ki je predmet javnega razpisa, bo navedena
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 7,208.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 9. 2006.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis je razdeljen na sklope, ki so navedeni
v prilogi B. Ponudniki lahko ponudijo blago,
ki je predmet javnega razpisa, v celoti ali po
posameznih sklopih. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznih postavk oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
Ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
106,589.166,68 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30. dan od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po prevzemu.
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; obrtno dovoljenje – če je potrebno; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnična dokumentacija; dokazilo o upoštevanju Zakona o zasebnem varovanju; seznam opravljenih del /velja za sklope 1-4,
7-13 in 16-22/; podatki o kadrih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-156/2006.
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: 23. 6. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43015606, 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: 26. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 6.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: 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.
Opomba k točki II.3.: navedeni datum je
datum najkasnejšega roka dobave, podrobnejši datumi so podani v prilogah B.

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) ro
ku(-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:
8. 5. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-150/2006/6
Ob-13401/06
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: 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 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 glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za najem prevoznih sredstev za potrebe Policije, št. 430-150/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Najem.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93a.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je najem prevoznih sredstev za potrebe Policije, ki
vključuje tudi vzdrževanje in zavarovanje
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prevoznih sredstev, in sicer 60 civilnih
specialnih patruljnih vozil, s prostornino
motorja do 1600 cm3 – nazivne prostornine, za obdobje 4 let. Podrobnejši opis in
obseg predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet
javnega razpisa je najem 60 kosov vozil, za
obdobje najema 4 let. Predvidena uporaba
vozil je 30.000 km/leto, to je 120.000 km
v dobi najema. Obseg javnega naročila je
okviren in se prilagaja konkretnim potrebam
in razpoložljivim proračunskim sredstvom
naročnika. Naročnik si pridržuje pravico do
spremembe obsega javnega naročila.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
240,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjava banke o izdaji bančne
garancije 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. Podrobnejša določila glede plačil so navedena v
razpisni dokumentaciji.
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:
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:
– podroben opis ponujenih vozil in prospektni material ter

Št.

– seznam vseh pooblaščenih serviserjev za ponujena vozila, na področju celotne
države.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila

Ponderiranje

1. Cena najema
80
2. Cena porabe goriva
10
3. Servisna pokritost po regijah 9,9
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-150/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo, 2006 43/11558 z dne 21. 4. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 22. 6. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43015006, 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: 23. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 6.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3):
Prevozna sredstva morajo biti dostavljena
na naslov naročnika iz točke II.1.2) b), kot
sledi: 30 kosov mora biti dostavljenih dne
16. 10. 2006, 30 kosov pa dne 30. 10. 2006.
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
Tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij.
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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, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr@mnz.si, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 5. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 1
Ob-13406/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Trata, kontaktna oseba: Ažbe Tomaž, Kidričeva cesta 51a, 4220 Škofja Loka,
Slovenija, tel. 04/513-11-93, elektronska
pošta: pgd.trata@gmail.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Prostovoljno gasilsko društvo Trata, kontaktna oseba: Ažbe Tomaž,
Kidričeva cesta 51a, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 041/393-750, elektronska pošta:
tomaz.azbe@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Prostovoljno gasilsko društvo
Trata, kontaktna oseba: Ažbe Tomaž, Kidričeva cesta 51a, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 041/393-750, elektronska pošta:
tomaz.azbe@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet dobave je podvozje s podaljšano kabino za moštvo za gasilsko vozilo
s cisterno (GVC 16/25). Vozilo mora omogočati vožnjo tudi v najtežjih vremenskih
pogojih (blato, sneg) in po neutrjenem
terenu. Več o vozilu je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Prostovoljno gasilsko
društvo Trata, Kidričeva cesta 51a 4220
Škofja Loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
podvozja s podaljšano kabino za moštvo za
gasilsko vozilo GVC 16/25.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke
o izdaji bančne garancije za odpravo napak
v garancijskem roku.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji v
skladu z določbami ZJN -1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji v skladu z določbami
ZJN -1-UPB1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji v skladu z določbami ZJN -1-UPB1.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 6. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR št.
07000-0000190113.
Razpisno dokumentacija ja na voljo v
predhodnim dogovorom s kontaktno osebo poveljnikom PGD Trata in s predložitvijo
potrdila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 6. 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: predstavniki ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2006
ob 17. uri, pisarna PGD Trata, Kidričeva
cesta 51a, 4220 Škofja Loka.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 5. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo Trata

Blago in gradnje
Ob-13065/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Trnovo, kontaktna oseba: Milojka
Pečenko, Kolezijska ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-46-50, faks
01/420-46-55, elektronska pošta: milojka.pecenko@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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-GRADB-01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova kuhinje in prizidava objekta ter
dobava in vgradnja tehnološke opreme
po načelu »ključ v roke«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prenova kuhinje in prizidava objekta ter dobava
in vgradnja tehnološke opreme po načelu
»ključ v roke«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, predvidoma 26. 6. 2006, in/ali konec 60
dni od sklenitve pogodbe oziroma najkasneje do 25. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancije banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti;
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo 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: plačila
se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
s strani pooblaščenega inženiringa potrjene
situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Gospodarske družbe (pravne osebe)
predložijo vse registrske liste iz sodnega
registra, samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS. Potrdilo, da ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen na osnovi sodne
odločbe. Potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska
evidenca.
Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
izda pristojno sodišče – Kazenska evidenca.
Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ni
prenehal poslovati na osnovi sodne odločbe. Potrdilo izda Okrožno sodišče. Potrdilo
pristojnega davčnega organa RS, da ima
ponudnik poravnane davke in prispevke, določene z zakonom.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Gospodarske družbe: obrazec BON-2 in
mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi v skladu z Odredbo o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov; potrdila o plačilni sposobnosti pri vseh bankah,
pri katerih ima odprte transakcijske račune,
o boniteti in plačilni disciplini in sposobnosti
ponudnika v zadnjih 6 mesecih. Samostojni
podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
predložijo odločbo DURS o odmeri davka iz
dejavnosti za poslovno leto 2004 (potrjeno
s strani pristojne izpostave DURS); mnenje
pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v

zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi
v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov; potrdila bank
o stanju na transakcijskih računih za zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb,
ter podatke o morebitnih blokadah le-teh.
Pogoj: ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni bil
v blokadi, na dan pred sestavitvijo dokazila
ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb oziroma 15 dni
mnenje pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora predložiti tri potrdila investitorjev pri katerih je izvedel naročilo visokih gradenj, in sicer o kvalitetno izvedeni
investiciji in v skladu s pogodbenimi določili
naročnika, ki ga ponudnik v obrazcu navaja,
najmanj 1 od teh za obnovo kuhinje v vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma menze
za najmanj 300 obrokov.
Predložiti mora tudi izjavo o tem kdo
bo njegov strokovni vodja del, ki bo odgovoren za izvedbo pogodbe in za nadzor
kakovosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: JRGRADB-01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2006 med 9.
in 13. uro na Kolezijski ul. 11, Ljubljana.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na TTR št.
01261-6000000961, odprt pri UJP Ljubljana,
pred dvigom razpisne dokumentacije. Pri
dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z
dokumentom iz katerega je razvidno plačilo
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 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: 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2006 ob
12. uri; Vrtec Trnovo, Kolezijska ul. 11, 1000
Ljubljana, v sobi ravnateljice 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: 5. 5. 2006.
Vrtec Trnovo

Gradnje
Ob-12888/06
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, Slove-
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nija, tel. 02/88-57-342, faks 02/88-57-340,
elektronska pošta: Obcina@mislinja.si, internetni naslov: http://www.mislinja.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Osnovna šola Završe – JN
2/06 DP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija in dozidava Osnovne šole
Završe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Mislinja, kraj
Završe.
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: obseg
in vsebina razpisanih del sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek: junij 2006 in konec
30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene cene, brez davka na dodano vrednost
(DDV) in izjavo banke, da bo ponudniku v
primeru izbire izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene
cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV).
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 z
opredelitvijo nosilca posla, ki skupino part
nerjev zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine, morajo izpolnjevati enake
pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi;
– takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da
ni bil uveden katerikoli postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj se-
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dež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da je primerno tehnično in strokovno
usposobljen in razpolaga z osnovno potrebno mehanizacijo;
– da je sposoben izvesti naročilo in ima
proste kapacitete.
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb in ga izda pristojno sodišče;
– potrdilo, 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 ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb in ga izda Ministrstvo za
pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanca uspeha in bilanca stanja za leto
2004 in 2005 (bilance morajo biti revidirane
v primeru, če je samostojni ponudnik oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po zakonu zavezan k reviziji). Če posluje manj kot
2 leti, naj predloži zahtevano dokumentacijo
za obdobje poslovanja;
– potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma
Bonitetno poročilo); potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
in ga izda Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve ali ponudnikova poslovna banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvajanja podobnih del v preteklosti, za preteklo obdobje 3 let s podpisanimi in žigosanimi referenčnimi potrdili;
– seznam podizvajalcev ter zahtevane
izjave in potrdila podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
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:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. garancijska doba,
3. reference.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na volji na naslovu Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja. Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 20.000 SIT
na račun št. 01276-0100010437, sklic na
številko 00 713099-9998.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 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 31. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 2006
ob 13.30; Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja.
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. 5. 2006.
Občina Mislinja
Ob-12889/06
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. 02/88-57-342, faks 02/88-57-340,
elektronska pošta: Obcina@mislinja.si, internetni naslov: http://www.mislinja.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: lokalna cesta Gornji Dolič–Završe JN-1/06 DP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba posodobitve ceste, v dolžini
2.000 m (gradbena in asfalterska dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Mislinja, kraj Završe.
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: obseg
in vsebina razpisanih del sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek: junij 2006 in konec
15. 8. 2006.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene cene, brez davka na dodano vrednost
(DDV) in izjavo banke, da bo ponudniku v
primeru izbire izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene
cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV).
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 z
opredelitvijo nosilca posla, ki skupino part
nerjev zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine, morajo izpolnjevati enake
pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da
ni bil uveden katerikoli postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da je primerno tehnično in strokovno
usposobljen in razpolaga z osnovno potrebno mehanizacijo;
– da je sposoben izvesti naročilo in ima
proste kapacitete.
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb in ga izda pristojno sodišče;
– potrdilo, 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 ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
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– potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb in ga izda Ministrstvo za
pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanca uspeha in bilanca stanja za leto
2004 in 2005 (bilance morajo biti revidirane
v primeru, če je samostojni ponudnik oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po zakonu zavezan k reviziji). Če posluje manj kot
2 leti, naj predloži zahtevano dokumentacijo
za obdobje poslovanja;
– potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma
Bonitetno poročilo); potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
in ga izda Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve ali ponudnikova poslovna banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvajanja podobnih del v preteklosti, za preteklo obdobje 3 let s podpisanimi in žigosanimi referenčnimi potrdili;
– seznam podizvajalcev ter zahtevane
izjave in potrdila podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
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. ponudbena cena,
2. garancijska doba,
3. reference.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na volji na naslovu Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja. Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 10.000 SIT
na račun št. 01276-0100010437, sklic na
številko 00 713099-9998.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 2006 najkasneje 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 31. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 2006
ob 13. uri; Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja.
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. 5. 2006.
Občina Mislinja
Ob-12898/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktna oseba: Silvo Slaček, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52, elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja cest na območju Občine Lenart:
1. sklop: LC 203-460 Močna–Zg. Partinje–Jakobski dol (l=230 m),
2. sklop: LC 203-183 Lormanje–Voličina–Selce–Janežovci (l=1500 m),
3. sklop: JP 705-750 Lackova ulica – slepa del pod Lencom (l=540 m),
4. sklop: JP 705-163 Zg. Porčič–Ješovnik (l=450),
5. sklop: JP 705-140 Zamarkova–Sp.
Partinje (l=1100 m),
6. sklop: JP 703-141 Nadbišec–Sovjak
(l=500 m),
7. sklop: JP 705-300 Črmljenšak – odcep
Lešnik (l=350 m),
8. sklop: JP Šetarova–Žipo (l=480 m),
9. sklop: JP 703-060 Berkova–Hum
(l=1850 m),
10. sklop: JP 705-232 Hrastovec–Grajske hiše (l=300 m),
11. sklop: JP 705-241 Vinička vas–Grušova (l= 2445 m),
12. sklop: JP 705-242 Vinička vas–Dvoršak-Kocmut (l=120 m),
13. sklop: JP 705-243 Vinička vas–Damiš (l=210 m),
14. sklop: JP 705-095 Zg. Žerjavci–Gasteraj–Žugman (l=860 m),
15. sklop: JP 705-092 Zg. Žerjavci–Slatinšek (l=700 m),
16. sklop: JP 705-290 Dolge njive–Cvetko (l=440 m),
17. sklop: JP 703-121 Zavrh–Pod gradnom (l=235),
18. sklop: JP 705-190 Radehova–Klobučar (l=500 m),
19. sklop: nekategorizirana pot Varda
– do hiše Varda 16 (l=250 m),
20. sklop: rekonstrukcija Gubčeve ulice
in Goriške ulice v Lenartu (l=300 m).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Lenart.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: LC 203-460 MočnaZg.Partinje–Jakobski dol.
3) Obseg ali količina: l=230 m.
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4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: LC 203-183 Lormanje–
Voličina–Selce–Janežovci.
3) Obseg ali količina: l=1500 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 03
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Lackova ulica – slepa del
pod Lencom.
3) Obseg ali količina: l=540 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 04
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-163 Zg. Porčič–
Ješovnik.
3) Obseg ali količina: l=450 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 05
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-140 Zamarkova–Sp. Partinje.
3) Obseg ali količina: l=1100 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 06
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: 703-141 Nadbišec–Sovjak.
3) Obseg ali količina: l=500 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 07
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-300 Črmljenšak
– odcep Lešnik.
3) Obseg ali količina: l=350 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 08
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP Šetarova–Žipo.
3) Obseg ali količina: l=480 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 09
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 703-060 Berkova–
Hum.
3) Obseg ali količina: l=1850 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 10
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-232 Hrastovec–
Grajske hiše.
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3) Obseg ali količina: l=300 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 11
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-241 Vinička vas–
Grušova.
3) Obseg ali količina: l=2445 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 12
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: 703 JP 705-242 Vinička
vas–Dvoršak–Kocmut.
3) Obseg ali količina: l=120 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 13
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-243 Vinička vas–
Damiš.
3) Obseg ali količina: l=210 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 14
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: Zg. Žerjavci–Gasteraj–
Žugman.
3) Obseg ali količina: l=860 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 15
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-092 Zg. Žerjavci–Slatinšek.
3) Obseg ali količina: l=700 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 16
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-290 Dolge njive–Cvetko.
3) Obseg ali količina: l=440 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 17
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 703-121 Zavrh–Pod
gradnom.
3) Obseg ali količina: l=235 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 18
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: JP 705-190 Radehova–
Klobučar.
3) Obseg ali količina: l=500 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 19
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.

48-49 / 12. 5. 2006 /

Stran

3607

2) Kratek opis: nekategorizirana pot Varda-do hiše Varda 16.
3) Obseg ali količina: l=250 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
Sklop št. 20
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: rekonstrukcija Gubčeve
ulice in Goriške ulice v Lenartu.
3) Obseg ali količina: l=300 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2006; dobava
1. 10. 2006.
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:
1. LC 203-460 Močna–Zg. Partinje–Jakobski dol (l=230 m),
2. LC 203-183 Lormanje–Voličina–Selce–Janežovci (l=1500 m),
3. JP 705-750 Lackova ulica – slepa del
(l=540 m),
4. JP 705-163 Zg. Porčič–Ješovnik
(l=450),
5. JP 705-140 Zamarkova–Sp. Partinje
(l=1100 m),
6. JP 703-141 Nadbišec–Sovjak (l=500
m),
7. JP 705-300 Črmljenšak – odcep Lešnik (l=350 m),
8. JP Šetarova–Žipo (l=480 m),
9. JP 703-060 Berkova–Hum (l=1850
m),
10. JP 705-232 Hrastovec–Grajske hiše
(l=300 m),
11. JP 705-241 Vinička vas–Grušova (l=
2445 m),
12. JP 705-242 Vinička vas–Dvoršak–
Kocmut (l=120 m),
13. JP 705-243 Vinička vas–Damiš
(l=210 m),
14. JP 705-095 Zg. Žerjavci–Gasteraj–
Žugman (l=860 m),
15. JP 705-092 Zg. Žerjavci–Slatinšek
(l=700 m),
16. JP 705-290 Dolge njive–Cvetko
(l=440 m),
17. JP 703-121 Zavrh–Pod gradnom
(l=235),
18. JP 705-190 Radehova–Klobučar
(l=500 m),
19. nekategorizirana pot Varda – do hiše
Varda 16 (l=250 m),
20. rekonstrukcija Gubčeve ulice in Goriške ulice v Lenartu (l=300 m).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006 in/ali konec
1. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od situacije, zadnjih 20% vrednosti 60 dni po
tehničnem prevzemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru predložitve
skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. Ne glede na to pa
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ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga s ustreznimi kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik je finančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS
o poravnanih davkih; BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo
banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON 1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek kadrov; spisek opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena po posameznem sklopu.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-2/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 6. 2006.
Razpisna dokumentacija je brezplačno
na razpolago zainteresiranim ponudnikom
na spletni strani naročnika: www.lenart.si,
rubrika: »Aktualne vsebine«; »Razpisi in javni razpisi«: »Javni razpis Gradnja cest na
območju občine Lenart«.
V.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 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. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 10. uri; Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart, sejna soba št. 28/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.4) Dodatne informacije: oddaja po
sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo
za enega, več ali vse sklope. Predloži se
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samo ena bančna garancija za resnost ponudbe v višini 250.000 SIT ne glede na število prijavljenih sklopov.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 4. 2006.
Občina Lenart
Št. 106/06
Ob-12899/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Hansa Christiana Andersena, kontaktna oseba: Marjeta Sebal, Rašiška 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-43-35,
faks 01/507-53-63, elektronska pošta: vrtec.andersen@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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN št. 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova kuhinje in kletnih prostorov v
vrtcu Hansa Christiana Andersena.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Rašiška 7, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
kuhinje in kletnih prostorov v vrtcu, ki zajemajo gradbeno obrtniška dela, inštalacijska
dela, dobava in montaža opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 23. 6. 2006 in/ali konec
31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
Izjava banke oziroma zavarovalnice, da
bo dala:
– garancijo za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti,
– odprava napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval mesečne situacije 60. dan od
prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
pri pristojnem organu države pri kateri ima
sedež;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ponudnik ima poravnane davke in prispevke določene z zakonom;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravno
močno sodno odločbo;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanja v
zvezi poslovanja oziroma ponudnik ni pre-

nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence iz katere je razvidno, da je ponudnik
pri pristojnem sodišču ali drugemu organu
registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku ali da ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali katere druge
prisilne odločbe. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od oddaje ponudbe;
– potrdilo pristojne izpostave davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima
ponudnik poravnane obveznosti iz naslova
davkov prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti določenih s
predpisi;
– potrdilo izdano s strani ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalni obrazec BON 1 in BON 2
izdan s strani Agencije RS za javno pravne
evidence in storitve od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje;
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti revizijsko
poročilo;
– izjava ponudnika, da je v zadnjem tromesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje poslovne obveznosti;
– potrdilo banke pri kateri imajo odprt
transakcijski račun o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu za obdobje
zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe;
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
– izjava ponudnika, da je v zadnjem tromesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– terminski plan;
– ponudnik mora predložiti šest potrjenih
referenc s strani investitorjev in se nanašajo
na obnovo kuhinj.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN št. 1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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pridobiti ju je mogoče do 26. 5. 2006, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure v tajništvu.
Cena: 18.000 SIT; v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030637538 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija JN-1/2006. Dokazilo o plačilu morajo dostaviti na naslov naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 6. 2006 ali 36 dni
od odposlanja obvestila do 13. ure na naslov naročnika: Vrtec Hansa Christiana Andersena, Rašiška 7, 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2006
ob 13.15; Vrtec Hansa Christiana Andersena, Rašiška 7, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 4. 2006.
Vrtec Hansa Christiana Andersena
Št. 430-296/2006-2
Ob-12901/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Ciril Pangršič, tel.
01/471-21-12, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-21-12, faks
01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RS, Ministrstvo za obrambo,
kontaktna oseba: Ciril Pangršič, Vojkova
cesta št. 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-12, faks 01/471-16-37.
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: MORS – 820/06-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
investicijsko vzdrževalna dela na nadstrešnicah v vojašnici Ivan Cankar – Vrhnika, Novo Mesto, Pokljuka in Ledinekov
Kogl.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrhnika, Novo Mesto,
Pokljuka in Ledinekov Kogl.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali 60 dni od oddaje
naročila; začetek avgusta 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti investicijsko vzdrževalnih
del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realiza-
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cijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah (60 dni), kot je razvidno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pravni akt o izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1.
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: so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje
javnega naročila; pravne osebe (gospodarske družbe) predložijo redni izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list) in obrtno
dovoljenje;
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje
javnega naročila in je na podlagi posebnega
zakona tako dovoljenje potrebno; (Odločbo
izda pristojni organ Upravne enote, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, skladno z Zakonom o
gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru zadostuje lastna izjava, da ponudnik tako
dovoljenje ne potrebuje);
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje, Kazenska evidenca)
in lastna izjava ponudnika;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni
podjetniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada);
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom; (potrdilo izda
Davčna uprava RS, Davčni urad);
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; (potrdilo
izda Ministrstvo za pravosodje, Kazenska
evidenca);
– podatke o finančnem stanju podjetja;
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2004
(dokument na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejši od 3 mesecev!);
– samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2004, potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke
o stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb;
– dokumenti, ki jih izda uradna institucija
in katerih datumi izdaje s strani uradne institucije na dan odpiranja ponudb ne smejo biti
starejši od 3 mesecev (ne glede na starost
dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno
relevantno stanje ponudnika na dan oddaje
ponudb glede zahtevanega pogoja).
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik v svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in ko
operantov (skladno s 6. členom Odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99, 64/01);
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve (ne
starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe). Ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti svoje ponudbe, izdano s strani
banke smiselno po priloženem obrazcu in
izjavo banke, da bo v primeru sklepanja pogodbe izdala ponudniku bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% od vrednosti pogodbe in bančno
garancijo za pravočasno odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od vrednosti
pogodbe.
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.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.
Prevzem dokumentacije je lahko osebno
ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
pooblastila (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
številko javnega razpisa).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: 5. 6.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 14.30; Ljubljana, Vojkova cesta št. 61.
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. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12902/06
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.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: rekonstrukcija odseka lokalne
ceste križišče – Hinjce – I. faza.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0026/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija odseka lokalne ceste Križišče – Hinjce – I. faza.
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:
45.45.31.20-6.
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: 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;
– 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 zakona
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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 16. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
te objave 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: 16. 6. 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 in/ali 90 dni od
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: 16. 6. 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: 3. 5. 2006.
Občina Sevnica
Št. 430-295/2006-2
Ob-12906/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Ciril Pangršič, tel.
01/471-21-12, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-21-12, faks
01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RS, Ministrstvo za obrambo,
kontaktna oseba: Ciril Pangršič, Vojkova
cesta št. 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-12, faks 01/471-16-37.
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: MORS – 821/06- ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
investicijsko vzdrževalna dela na pralnih
ploščadih vozil in tehnike.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vojašnice: Ivan Cankar – Vrhnika, Bohinjska bela, Novo mesto,
Ankaran, General Maister Maribor in CeljeBežigrad.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali dni 60 koledarskih dni od oddaje naročila; začetek avgust
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti investicijsko vzdrževalnih
del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah (60 dni), kot je razvidno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pravni akt o izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1.
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: so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo pristojnega organa o registraciji
ponudnika, v katero sodi izvajanje javnega
naročila; pravne osebe (gospodarske družbe) predložijo redni izpis iz sodnega registra
za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i.
priglasitveni list) in obrtno dovoljenje.
Odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje
javnega naročila in je na podlagi posebnega
zakona tako dovoljenje potrebno; (odločbo
izda pristojni organ Upravne enote, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, skladno z Zakonom o
gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru zadostuje lastna izjava, da ponudnik tako
dovoljenje ne potrebuje).
Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje, Kazenska evidenca)
in lastna izjava ponudnika.
Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni
podjetniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada).
Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom; (potrdilo izda Davčna uprava RS, Davčni urad).
Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane; (potrdilo izda
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Ministrstvo za pravosodje, Kazenska evidenca).
Podatke o finančnem stanju podjetja;
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2005
(dokument na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejši od 3 mesecev!).
Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
Dokumenti, ki jih izda uradna institucija in
katerih datumi izdaje s strani uradne institucije na dan odpiranja ponudb ne smejo biti
starejši od 3 mesecev (ne glede na starost
dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno
relevantno stanje ponudnika na dan oddaje
ponudb glede zahtevanega pogoja).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik v svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe,
poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, pod izvajalcev in kooperantov (skladno s 6. členom Odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, Uradni list RS, št. 71/99, 78/99,
64/01).
Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve (ne starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe).
Ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti svoje ponudbe, izdano s strani banke
smiselno po priloženem obrazcu in izjavo
banke, da bo v primeru sklepanja pogodbe
izdala ponudniku bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbe in bančno garancijo
za pravočasno odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% od vrednosti pogodbe.
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.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 6. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.
Prevzem dokumentacije je lahko osebno
ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
pooblastila (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
številko javnega razpisa).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
12. 6. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastilom.

Št.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 2006
ob 11. uri; Ljubljana, Vojkova cesta št. 61.
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. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12910/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Miškolin, kontaktna oseba: Branka Mak, Novo Polje Cesta VI/1, 1260
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/528-51-31,
faks 01/549-14-34, elektronska pošta: vrtec.miskolin@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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/06 – 312/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova razdelilne in mlečne kuhinje ter
pralnice v vrtcu Miškolin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rjava cesta 1, 1260
Ljubljana Polje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: preureditev in dozidava kuhinjskih in drugih gospodarskih prostorov v vrtcu, ki zajemajo gradbeno obrtniška dela, inštalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 26. 6. 2006 in/ali konec
4. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
Izjava banke oziroma zavarovalnice, da
bo dala:
– garancijo za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti,
– odprava napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval mesečne situacije 60. dan od
prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
pri pristojnem organu države pri kateri ima
sedež.
Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik ima poravnane davke in prispevke določene z zakonom.
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Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravno
močno sodno odločbo.
Ponudnik ni bil kaznovan za dejanja v
zvezi poslovanja oziroma ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence iz katere je razvidno, da je ponudnik
pri pristojnem sodišču ali drugemu organu
registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku ali da ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali katere druge
prisilne odločbe. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od oddaje ponudbe.
Potrdilo pristojnega izpostave davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima
ponudnik poravnane obveznosti iz naslova
davkov prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti določenih s
predpisi.
Potrdilo izdano s strani ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Originalni obrazec BON 1 in BON 2 izdani s strani Agencije RS za javno pravne
evidence in storitve od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti revizijsko
poročilo.
Izjava ponudnika, da je v zadnjem tromesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje poslovne obveznosti.
Potrdilo banke pri kateri imajo odprt transakcijski račun o povprečnem mesečnem
stanju sredstev na računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
Napoved za odmero davka od dohodkov
iz dejavnosti za preteklo leto, originalno potrjeno s strani pristojne izpostave davčnega
urada RS, vključno z bilanco stanja za preteklo leto.
Izjava ponudnika, da je v zadnjem tromesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Terminski plan.
Ponudnik mora predložiti šest potrjenih
referenc s strani investitorjev in se nanašajo
na obnovo kuhinj.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 6. 2006 vsak
delovni dan od 9. do 11. ure v tajništvu
naročnika.
Cena: 18.000 SIT, v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6000000088 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija JN 1/06 – 312/06.
Dokazilo o plačilu morajo dostaviti na naslov
naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 6. 2006 ali 36 dni
od odposlanja obvestila do 11. ure na naslov
naročnika: Vrtec Miškolin, Novo Polje Cesta
VI/1,1260 Ljubljana Polje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2006
ob 11.15, Vrtec Miškolin, Novo Polje Cesta
VI/1, 1260 Ljubljana Polje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2006.
Vrtec Miškolin
Ob-13032/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktni osebi: Silvo Slaček in
Srečko Aleksander Padovnik, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52,
elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-3/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova Trga osvoboditve v Lenartu (plato pri spomeniku OF).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: mesto Lenart.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena (rušitve, zemeljska dela, betonska dela,
tesarska dela, zidarska dela) in obrtniška
(kamnoseška dela, oprema, hortikulturna
ureditev) dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006 in/ali konec
1. 10. 2006.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od situacije, zadnjih 20% vrednosti 60 dni po
tehničnem prevzemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru predložitve
skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga s ustreznimi kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik je finančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS
o poravnanih davkih; BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo
banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek kadrov; spisek opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-3/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 6. 2006.
Razpisna dokumentacija je brezplačno
na razpolago zainteresiranim ponudnikom
na spletni strani naročnika: www.lenart.si,
rubrika: »Aktualne vsebine«; »Razpisi in
javni razpisi«: »Javni razpis Obnova Trga
osvoboditve v Lenartu«.
V.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 6. 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 12. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 2006
ob 10. uri; Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart, sejna soba št. 28/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: 5. 5. 2006.
Občina Lenart
Ob-13052/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Komunala Laško, d.o.o., kontaktna oseba: Romana Deželak, Podšmihel 1e,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/734-44-00,
faks 03/734-44-20, elektronska pošta: romana.d@komunala-lasko.si, internetni naslov:
www.komunala-lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba asfaltnih preplastitev različnih
odsekov lokalnih cest in javnih poti v
Občini Laško.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Laško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– bitodrobir 850 t,
– asfaltbenot 3 cm 13500 m2,
– dvoslojni asfalt 5 + 3 cm 12400 m2,
– dvoslojni asfalt 5 + 2 cm 34090 m2,
– enoslojni asfalt 8000 m2,
– asfaltne mulde 1950 m1.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala v letu 2006
in 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 6. 2006, konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– dobro izvedbo posla,
– odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 30 dni do kakovostnega prevzema del
in izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora predložiti:
– izpisek iz sodne ali druge evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora predložiti:
– potrdilo pristojnega sodišča o dejstvih,
ki dokazujejo, da ni v postopdku ukinjanja,
– potrdilo davčnega in carinskega organa o poravnanih obveznostih,
– ustrezen finančni izkaz o prihodkih poslovanja za leto 2005.
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-g-12-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo je mogoče
osebno na blagajni na sedežu podjetja ali
preko banke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 5. 2006 do 12.
ure.
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: 31. 5. 2006
ob 12.15; Laško, Podšmihel 1e.
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. 5. 2006.
Javno podjetje Komunala Laško, d.o.o.
Št. 49
Ob-13053/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Vrhovci, kontaktna oseba: Branka Šintler, Vrhovci cesta XIX/10, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-45-252,
faks 01/24-45-253, elektronska pošta:
vrtec.vrhovci@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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev in dozidava kuhinjskih in
drugih gospodarskih prostorov v vrtcu
Vrhovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrhovci cesta XIX/10,
1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

Št.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: preureditev in dozidava kuhinjskih in drugih gospodarskih prostorov v vrtcu, ki zajemajo
gradbeno obrtniška dela, inštalacijska dela,
dobava in montaža opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 23. 6. 2006, konec 31. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
Izjava banke oziroma zavarovalnice, da
bo dala:
– garancijo za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti,
– odprava napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval mesečne situacije 60. dan od
prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
pri pristojnem organu države pri kateri ima
sedež;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ponudnik ima poravnane davke in prispevke določene z zakonom;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanja v
zvezi poslovanja oziroma ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence iz katere je razvidno, da je ponudnik
pri pristojnem sodišču ali drugemu organu
registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku ali da ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali katere druge
prisilne odločbe. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od oddaje ponudbe;
– potrdilo pristojnega izpostave davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima
ponudnik poravnane obveznosti iz naslova
davkov prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti določenih s
predpisi;
– potrdilo izdano s strani ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalni obrazec BON 1 in BON 2
izdani s strani Agencije RS za javno pravne
evidence in storitve od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje;
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti revizijsko
poročilo;
– izjava ponudnika, da je v zadnjem tromesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje poslovne obveznosti;
– potrdilo banke pri kateri imajo odprt
transakcijski račun o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu za obdobje
zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe;
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
– izjava ponudnika, da je v zadnjem tromesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– terminski plan;
– ponudnik mora predložiti šest potrjenih
referenc s strani investitorjev in se nanašajo
na obnovo kuhinj.
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: JR-01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 6. 2006.
Cena: 18.000 SIT; v ceno je že vključen
DDV.
Pogoji in način plačila: dokumentacijo se
lahko pridobi vsak delovni dan od 9. do 11.
ure v tajništvu naročnika. Ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun
št. 01261-6000000767 s pripisom za namen: razpisna dokumentacija JR-01/2006.
Dokazilo o plačilu morajo dostaviti na naslov
naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 2006 ali 36 dni
od odposlanja obvestila, do 11. ure, na naslov Vrtec Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10,
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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2006 ob
11.15; Vrtec Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10,
1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2006.
Vrtec Vrhovci
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Št. 41405-00061/2006 0405 Ob-13067/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktni osebi:
Ferdo Jehart in Jolanda Bizjak, Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-315, Ferdo Jehart in 02/22-01-314,
Jolanda Bizjak, faks 02/22-01-293.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev naravoslovnih učilnic v nasled
njih sklopih gradenj:
1. sklop: OŠ Slave Klavore Maribor, Štrekljeva 31, Maribor,
2. sklop: OŠ Franceta Prešerna Maribor,
Žolgarjeva 2, Maribor,
3. sklop: OŠ Toneta Čufarja Maribor, Zrkovska 67, Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
501, 503 in 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ureditev naravoslovnih učilnic v osnovnih šolah v Mestni občini Maribor.
Celotna orientacijska vrednost del
brez DDV je 26,500.000 SIT (110.582,54
EVRO).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se morajo izvajati v poletnih
šolskih počitnicah (med 1. 7. 2006 in 25. 8.
2006).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006 in/ali konec
25. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– instrument finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupnem nastopu, iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (za gospodarske družbe) ali fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih
podjetij, izdanega s strani Davčnega urada
RS (za samostojne podjetnike),
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– fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila oziroma izjava, da mu to dovoljenje
po zakonu ni potrebno,
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem in izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– fotokopija potrdila sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe,
– fotokopija potrdila Davčnega urada
RS, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da je ekonomsko-finančno sposoben izvesti javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
– pisne izjave naročnikov del, navedenih
v prvi alineji,
– izjava o razpoložljivosti mehanizacije in
transportnih sredstvih,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
– seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
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 1. 6. 2006.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis-ureditev naravoslovnih učilnic v osnovnih šolah v Mestni
občini Maribor.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 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. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2006
ob 12. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
VI.4) Dodatne informacije: ureditev naravoslovnih učilnic v osnovnih šolah v Mestni
občini Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 5. 2006.
Mestna občina Maribor

Ob-13068/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Erika Červek, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-20, faks 01/755-15-55,
elektronska pošta: erika.cervek@vrhnika.si,
internetni naslov: www.vrhnika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/01-351-01-9/2004-3/G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja objekta »vrtec Vrhnika – nadomestna gradnja« Tržaška 2a.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrhnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, obrtniška in instalaterska dela, notranja
oprema, vključno z zunanjo ureditvijo, določena s projektno dokumentacijo in popisom
del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2006 in/ali konec
15. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 13,000.000 SIT, ki mora veljati do
11. 9. 2006;
– izjava banke, da za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti nudi bančno garancijo
v višini 10% ponudbene vrednosti; ki mora
veljati 30 dni od datuma dokončanja del in
jo bo priložil naročniku najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe, ki se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– izjava banke, da za odpravo napak v
garancijski dobi nudi bančno garancijo v višini 10% od vrednosti izvedenih del, ki mora
veljati 30 dni po preteku garancije in jo bo
izročil naročniku ob primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnost, ki ga izda pristojni davčni urad;
če je registriran pri davčnem uradu;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma
lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, da proti ponu-
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dniku ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, 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, 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 za oddajo
ponudbe).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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;
– izjava o plačilnih pogojih s 60-dnevnim
plačilnim rokom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava s prilogo najmanj 3. referenc
enakih ali podobnih del, katerih vrednost je
enaka ali večja od 350 mio SIT (brez DDV),
opravljenih v zadnjih treh letih od dneva
ponudbe;
– izjava o garancijski dobi na izvedena
dela s 3-letno garancijo na vsa izvedena
dela in 10 let za konstrukcijske elemente;
– izjava ponudnika, da je sposoben skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno izvesti predmetno javno naročilo z navedbo odgovornega
vodje del in njegove izobrazbe ter referencami.
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:
3/01-351-01-9/2004-3/G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 6. 2006 do
12. ure.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom dokumentacije z virmanom na TRR
01340-0100001093 – za razpisno – Vrtec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2006 do 12.
ure.
Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom »Ne odpiraj, ponudba izgradnja
objekta vrtec Vrhnika« z naslovom ponudnika na hrbtni strani.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 11. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2006
ob 13. uri; Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2006.
Občina Vrhnika

Št.

Ob-13077/06
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: rekonstrukcija odseka lokalne
ceste, Veliki Cirnik–Češnjevec in Radež–
Polana–Zavrate II. faza.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0027/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija odseka lokalne ceste, Veliki
Cirnik–Češnjevec in Radež–Polana–Zavrate, II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sevnica.
Šifra NUTS: SI006.
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: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 2% ponudbene
cene z DDV, izstavljena v skladu z vzorcem
garancije;
– 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 zakona
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
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v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je letni promet ponudnika v letu
2004 enak ali najmanj v protivrednosti
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je v zadnjih petih letih izvedel najmanj 3 dela na izdelavi asfaltnih
slojev na cestah, katere posamična vrednost znaša najmanj 20,000.000 SIT,
– dokazilo, da ima ponudnikovo ključno osebje (odgovorni vodja del) strokovni
izpit (kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu) in izkušnje po Zakonu o graditvi
objektov,
– seznam opreme, ki je potrebna za izvedbo del (1. stroj za vgrajevanje asfaltafinišer v lasti ali v najemu z dokazilom o
najemu), 2 valjerja (vsaj dva vibro valjerja
za vgrajevanje asfaltne zmesi, min. 2 kom
in tovorna vozila nosilnosti nad 7,5 ton min.
2 kom, oprema ne sme biti starejša od 10
let).
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.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0027/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 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: 21. 6. 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: 90 dni od 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: 21. 6. 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: 5. 5. 2006.
Občina Sevnica
Št. 0044/06
Ob-13079/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., kontaktna

Stran

3616 /

Št.

48-49 / 12. 5. 2006

oseba: Miran Mars, Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/566-41-00,
faks 03/56-54-582, elektronska pošta: miran.mars@rudnik-zagorje.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:
projektiranje in 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: sanacija Cilence, Kukoljneca, Vinskega vrha do Graškega grabna.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik razpisuje sanacijo pobočja Cilence, Kukoljneca, Vinskega vrha do Graškega grabna in obsega:
– sanacijo razpok in zaščito nevarnih
mest,
– manjše in večje izravnave terena, odlomnih robov, lokalnih plazov, ki so posledica
plazenja,
– izdelava drenažnih jarkov,
– rekultivacijo terena oziroma pogozditev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: pobočje Cilence, Kukoljneca, Vinskega vrha do Graškega grabna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
sanacije pobočja Cilence, Kukoljneca, Vinskega vrha do Graškega grabna je razviden
iz razpisne dokumentacije, obsega pa celoten tehnološki del procesa sanacije površine
(celotna površina meri ca. 150 ha, od tega je
112 ha gozda in 38 ha negozdnih površin),
pripravljalna dela, vrtalno-minerska dela,
izravnavo terena – planiranje, rekultivacijo
saniranih površin, izvedbo odprtih odvodnjevalnih kanalov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se izvajajo 3 leta glede na
finančna sredstva, organizirajo pa naj se
tako, da se bodo pretežno izvajala v mesecih, ko se ne pričakuje večjih padavin
(po terminskem planu od junija do konca
septembra).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT
z veljavnostjo do 30. 9. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo se financira iz proračuna RS.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravna oseba ali samostojni
podjetniki.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov, Zakon o rudarstvu.
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.1.4) Predvideno število izvajalcev
gradbenih del, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudbe: število 1.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 80 točk,
2. rok plačila – 10 točk,
3. reference – 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 6. 2006 do
9. ure.
Cena: 18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku 18.000 SIT (v ceno je vštet
DDV) na transakcijski račun naročnika
26338-0018070154 pri NLB, Banka Zasavje-Trbovlje, Enota Zagorje ob Savi, s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
Dokazilo o vplačilu morajo dostaviti naročniku pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: ponudbe morajo biti oddane v
slovenskem jeziku.
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: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 2006
ob 10. uri; Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.,
Grajska 2, Zagorje ob Savi – 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: 5. 5. 2006.
Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.
Ob-13097/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba:
Alenka Rome, Služba za komerc. zadeve in
javna naročila RTV, Kolodvorska 2, SI-1550,
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-89,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: RTV 020/2006-2LOME/G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževalna gradbena in zaključna dela v
gradbeništvu na objektih RTV Slovenija,
na vseh lokacijah naročnika, ki se nahajajo na območju celotne Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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: detajlne
specifikacije del bodo podane v drugih fazah
tega javnega naročila.
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: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
020/2006.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 020/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 020/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
020/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 020/2006.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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 od 12. 5. 2006 do
12. 6. 2006.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 020/2006. Če pa ponudniki kljub temu
želijo razpisno dokumentacijo v pisni obliki,
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bo le-ta na razpolago proti plačilu 6.000 SIT
(z vključenim DDV), po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št. 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 020/2006-2L-OME/G) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 2006 do 8.
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: 12. 6. 2006,
ob 9. uri, velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-13166/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tržič, kontaktna oseba: Izidor Jerala,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/59-71-510, faks 04/59-71-513, elektronska pošta: obcina.trzic@trzic.si, internetni
naslov: www.trzic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-3-R/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova lokalne ceste LC 428-031 Slap–
Jelendol v območju podora v Dovžanovi
soteski.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tržič.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45230000.
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: obnova
dela lokalne ceste na odseku serpentine v
Dovžanovi soteski d=100 m. Izvedba podporne konstrukcije, zemeljska dela, odvodnjavanje, izvedba spodnjega in zgornjega
ustroja ceste ter postavitev prometne opreme. V času izvajanja del izvajalec poskrbi
za deloma omejeno prevoznost ceste ter
izpolnjevanje pogojev varstva naravnih in
kulturnih vrednot.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 69 dni od oddaje naročila; začetek 30. 6. 2006 in/ali konec 7. 9. 2006.

Št.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 60 dni od dne uradnega prejema fakture.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: da je ekonomsko in finančno usposobljen izvesti javno naročilo, da
je tehnološko usposobljen, da razpolaga z
osebjem potrebnim za izvedbo naročila, da
je registriran in ima dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, da ima poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo pooblaščenega revizorja
o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih, dokazilo o zavarovanju odgovornosti
za škodo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; 29. člen Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 102-4398/2004 (stran 12358)
– 21. 9. 2004.
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 jo je mogoče do 12. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem, oziroma poslati pisni zahtevek, ki
mora vsebovati polni naslov prevzemnika
razpisne dokumentacije in ime kontaktne
osebe. Zahtevek je potrebno poslati na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, faks 04/59-71-513 ali e-mail: obcina.trzic@trzic.si.
Plačati materialne stroške na TRR:
01331-0100006578 pri UJP, OE Kranj, pri
čemer navedite namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije – Obnova ceste – Dovžanova soteska«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 2006 ali 38 dni
od odposlanja obvestila 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: do 16. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postop-
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ku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 2006
ob 12. uri; Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, mala sejna soba, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Občina Tržič
Ob-13175/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/38-19-300, faks 05/38-81-025, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4 JN MV G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava dela magistralnega vodovoda Zadlaščica Tolmin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zadlaz Žabče.
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: začetek 1. 9. 2006, konec 20. 10.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe, izjava o garanciji
za dobro izvedbo del, izjava o garanciji za
odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij 60 dni po prejemu.
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: 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: nakazati na TRR
št. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
Razpisna dokumentacija se izroči ali dostavi
po predložitvi potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 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 14. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2006
ob 11.30; v prostorih Komunale Tolmin d.d.,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
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: 5. 5. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Št. 546
Ob-13180/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JGZ Brdo, kontaktna oseba: Majda Markun, Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/26-01-500, faks 04/26-01-652, elektronska pošta: Majda.Markun@gov.si, internetni
naslov: www.brdo.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2-11-2-24/06-5.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne in gradbene dokumentacije ter gradbena obrtniška in inštalacijska dela »konferenčnega objekta«
Brdo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve Republike Slovenije,
Predoslje 39, 4000 Kranj.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.00.00.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne in gradbene dokumentacije
ter gradbena obrtniška in inštalacijska dela
»konferenčnega objekta« Brdo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 6. 2006, konec 31. 1.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe v vrednosti 100,000.000 SIT,
– ponudnik predloži s strani ponudnika
potrjen (podpisan in žigosan) vzorec priloženega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in originalno
(podpisano in žigosano) brezpogojno izjavo
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banke ali ustrezne zavarovalnice, da bo izdala finančno zavarovanje katero po obliki
in vsebini ne odstopa od vzorca finančnega
zavarovanja iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik predloži s strani ponudnika
potrjen (podpisan in žigosan) vzorec priloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku in originalno (podpisano in žigosano) brezpogojno
izjavo banke ali ustrezne zavarovalnice,
da bo izdala finančno zavarovanje katero
po obliki in vsebini ne odstopa od vzorca
finančnega zavarovanja 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: pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom
ZJN-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 26/04).
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 41. in 43. členu
ZJN-1-UPB1 (Uradni list RS št. 36/04).
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 (gradnja in projektiranje), pri pristojnem sodišču ali drugem organu; imeti potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je na podlagi take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Dokazila:
1.1 Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in v zvezi s poslovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo:
2.1. Fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma
oddaje ponudbe, da v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ponudniku ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem.
2.2. Lastna izjava ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Obvezni pogoji:
1.1. Ponudnik za razpisano javno naročilo mora po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in koo-

perantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila.
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano
skladno z odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS,
št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma od izdaje revizorskega
poročila. Revizorsko poročilo ne sme biti
starejše od 15 dni pred datumom oddaje
ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Obvezni pogoji:
2.1. Ponudnik mora izkazati dobro opravljeno najmanj eno istovrstno delo, izgradnjo koferenčnega ali podobnega objekta
v zadnjih petih letih v gradbeni vrednosti
najmanj 1.000,000.000 SIT.
Dokazila:
Seznam opravljenih gradbenih del v
zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstna dela), ponudnik mora
izkazati opravljena gradbena dela nad
1.000,000.000 SIT. Obrazec mora biti opremljen z zneski, datumi in nazivi končnih naročnikov, vključno z dokazili v obliki potrdila
– izjave za vsak posel – pogodbo posebej,
izdanih s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti. Obrazec
je lahko fotokopiran. Žig in podpis naročnika,
ki potrjuje referenco, mora biti v originalu.
2.2. Ponudnik mora predložiti izjavo o
skladnosti in sodelovanju z avtorji – sodelavci Bevk Perović Arhitekti d.o.o., izdelave
IZ, IP in PZR o potrebnih rešitvah in nadgradnji IP in njihovih rešitev.
Dokazilo:
Lastna izjava ponudnika o skladnosti in
sodelovanju z avtorji sodelavci izdelave IZ,
IP in PZR o potrebnih rešitvah in nadgradnji
IP in njihovih rešitev.
2.3. Ponudnik mora predložiti kopijo veljavne zavarovalne police za opravljanje dejavnosti za predmet javnega naročila (GOI
dela) skladno s 33. členom ZGO-1-UPB1
(Uradni list RS, št. 102/04).
Dokazilo:
Ponudnik dokaže s priloženo fotokopijo
veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila – GOI dela.
2.4. Ponudnik mora predložiti kalkulacijske osnove.
Dokazilo:
Ponudnik mora predložiti kalkulacijske
osnove; datirane, žigosane in podpisane.
3. Kadrovski pogoji.
Obvezni pogoji:
3.1. Ponudnik mora v izjavi navesti odgovorne vodje del z izjavo, da izpolnjujejo
zakonske pogoje.
Dokazilo:
Lastna izjava ponudnika z navedbo odgovornih vodij del z izjavo, da izpolnjujejo
zakonske pogoje.
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. 28 z dne 17. 3.
2006, Ob-7565/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2-11-2-24/06-5.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2006.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna. Ponudniki lahko
dokumentacijo dvignejo v tajništvu hotela
Kokra, Predoslje 39, 4000 Kranj vsak delavnik med 8. in 13. uro. Dokumentacija
se nahaja tudi na spletni strani naročnika
http://www.brdo.com v rubriki Informacije
– javna naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno. Navzoči predstavniki ponudnikov pred
odpiranjem ponudb predložijo originalna pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006
ob 10.30; odpiranje bo v prostorih naročnika
JGZ Brdo Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj.
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: 5. 5. 2006.
JGZ Brdo
Št. 4
Ob-13181/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kobilje, kontaktna oseba: Sabina Toplak, Kobilje 35, 9227 Kobilje, Slovenija, tel.
02/579-92-20, faks 02/579-92-20, elektronska pošta: obcina.kobilje@siol.net, internetni naslov: www.kobilje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
novogradnja vodovodnega omrežja Občine Kobilje – I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kobilje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 3,5 km
vodovodno omrežje in 80 hišnih priključkov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: julij, avgust, september 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila, začetek 12. 5. 2006, konec 12. 6. 2009.
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.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 6. 2006.
Cena: 48.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo stroškov
razpisne dokumentacije je potrebno nakazati na TRR 0312-1009808936 – podjetja
Atrij d.o.o. Odranci.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 2006
ob 13. uri; Občina Kobilje, Kobilje 35, 9227
Kobilje – 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: 5. 5. 2006.
Občina Kobilje
Ob-13189/06
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: jn@snagamb.si, internetni naslov: http://www.snagamb.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 18/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Kompostarna Maribor, 2. faza, 1. etapa.
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.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupna vrednost vseh del je ocenjena na
230,000.000 SIT in obsega:
1. priprava gradbišča,
2. izgradnja hale,
3. ureditev hale,
4. ureditev okolja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. garancija banke za resnost ponudbe v
višini 20,000.000 SIT,
2. garancija za dobro izvedbo posla in
odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. izpolnjevanje pogojev iz 42. člena
ZJN1-UPB1,
2. ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ustrezna registracija za opravljanje
predmeta naročila,
2. ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o finančni sposobnosti,
2. dokazila o likvidnosti,
3. poravnane obveznosti do dobaviteljev,
4. poravnane obveznosti do podizvajalcev,
5. ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o tehnično-tehnoloških sposobnosti izvesti predmet naročila,
2. dokazila o kadrovskih sposobnosti izvesti predmet naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 1.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– najnižja cena,
– najdaljša dolžina garancije za opravljena dela,
– najkrajši izvedbeni rok,
– stopnja certificiranja po SIST EN
9001/14001.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 18/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 6. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna. Pridobiti jo je mogoče izključno z zahtevo – obrazcem na
spletni strani: www.snaga-mb.si; okno; javni
razpisi; podokno: aktivni javni razpisi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 6. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika, ne glede na status ali funkcijo
pri ponudniku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 2006
ob 13. 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: 7. 5. 2006.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Št. 110-1/06
Ob-13195/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 000 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: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000213.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja PHZ na HC H2 Pesnica–Maribor
odsek 0032.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izgradnja PHZ na HC
H2 Pesnica–Maribor odsek 0032.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.23.2.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
aktivne protihrupne zaščite na desni strani
HC H2, odsek 0032 – HC Pesnica–Maribor,
km 1.7+00 do km 4.2+00, ki obsega:
– PHO – D1 obojestransko visoko absorpcijsko ograjo, dolžine 1.590 m,
– PHO – D1A zemeljski nasip, dolžine
60 m,
– PHO – D2 obojestransko visoko absorpcijsko ograjo, dolžine 580 m,
– PHO – D3 obojestransko visoko absorpcijsko ograjo, dolžine 140 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni 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 11,700.000 SIT z veljavnostjo najmanj
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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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih gradenj za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba protihrupnih
ograj), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000213.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 6. 2006.
Cena: 30.000 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 25.000 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: 20. 6. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2006
ob 10. 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: 5. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-13199/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti 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: Karmen Šobič, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-250,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta: 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.1.1) 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: 2006/000130.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija in razširitev mostu VA0141
čez Ljubljanico na priključku Vrhnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na mostu VA0141 čez
Ljubljanico na priključku Vrhnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.1.19-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija in razširitev mostu VA0141 čez Ljubljanico na priključku Vrhnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 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 7,350.000 SIT z 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: raz-
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pisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije in z izdajo obveznic oziroma finančnih posojil.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izgradnja ali rekonstrukcija premostitvenih objektov na AC, HC ali
glavnih cestah), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000130.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2006.
Cena: 30.000 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 25.000 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: 21. 6. 2006 do
11. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 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: 5. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-13200/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti 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: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) 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. 2006/000144.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija nadvoza VA0142 na priključku Vrhnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: VA0142 na priključku
Vrhnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
454.54.0.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija nadvoza VA 0142 na priključku Vrhnika na avtocesto skupaj z izgradnjo razširitve AC pod nadvozom, ki je potrebna zaradi
začasne prometne ureditve med rekonstrukcijo nadvoza vključuje:
– rekonstrukcijo nadvoza VA 0142 na priključku Vrhnika na AC,
– razširitev avtoceste pod nadvozom, ki
je potrebna zaradi začasne prometne ureditve med rekonstrukcijo nadvoza,
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– začasno prometno ureditev,
– končno prometno ureditev.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: za razpisana dela ni mogoča prekinitev del zaradi zimskih razmer, zato bo
obvestilo inženirja izvajalcu, da lahko začne z deli, izdano predvidoma do septembra
2006. Kolikor to ne bi bilo mogoče iz razlogov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, bo
obvestilo Inženirja izvajalcu, da lahko začne
z deli izdano šele v prvi polovici leta 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece 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 9,150.000 SIT z 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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izgradnja ali rekonstrukcija /sanacija/ cestnih premostitvenih objektov), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000144.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 6. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
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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 25.000 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. 6. 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: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 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: 5. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-13202/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti 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: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) 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: 2006/000207.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova voziščne konstrukcije na odsekih hitre ceste H4/0379 Vogrsko–Šempeter, H4/0330 Šempeter–Vrtojba, H4/1467
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kamionska cesta in objektov VA 0414 in
VA 0416.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na odsekih hitre ceste
H4/0379 Vogrsko–Šempeter, H4/0330 Šempete–Vrtojba, H4/1467 kamionska cesta in
objektov VA 0414 in VA 0416.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.23-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
voziščne konstrukcije na odsekih hitre ceste
H4/0379 Vogrsko–Šempeter, H4/0380 Šempeter–Vrtojba, H4/1467 kamionska cesta in
objektov VA 0414 in VA 0416
Obnova voziščne konstrukcije na odsekih hitre ceste obsega:
– H4/0379 Vogrsko–Šempeter od km
4,450 (viadukt Bazara) do km 4,780,
– H4/0380 Šempeter – Vrtojba od km
0,000 do km 2,200 in
– H4/1467 kamionska cesta od km 0,000
do km 0,150 in od km 0,330 do km 0,780.
Obnova objektov obsega:
– podvoza VA 0414 (desna stran) in
– podvoza VA 0416.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 55 dni 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 13,450.000 SIT z 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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (obnova, rekonstrukcija ali
gradnja voziščne konstrukcije in obnova, rekonstrukcija ali gradnja objektov) v zadnjih
petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),

– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000207.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 6. 2006.
Cena: 30.000 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 25.000 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: 13. 6. 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: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 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: 5. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-13203/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti 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: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) 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: 2006/000208.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova vozišč na priključkih avtoceste
Postojna, Ljubljana – jug (Dolenjska c.)
in na počivališču Lipce.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: obnova vozišč na priključkih avtoceste Postojna, Ljubljana – jug
(Dolenjska c.) in na počivališču Lipce.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.23-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Območje PE AC baze Postojna, PE AC baze
Ljubljana in PE AC baze Hrušica.
Obnova vozišča na priključkih avtoces-te
A1/0153 priključek Postojna, A1/0118 priključek Ljubljana – jug (Dolenjska c.) in na
počivališču A2/1645 počivališče Lipce – sever in A2/1644 počivališče Lipce – jug.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni 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 6,270.000 SIT z 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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (rekonstrukcija, obnova
ali gradnja voziščne konstrukcije), v zadnjih
petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000208.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 6. 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: 15. 6. 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: 15. 6. 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: 5. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-13205/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljublja-
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na, 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: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) 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: 2006/000212.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Fram–Slivnica–BDC: izgradnja nadhoda 10-4,4-4 za pešce in kolesarje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC Fram–Slivnica–BDC:
izgradnja nadhoda 10-4,4-4 za pešce in kolesarje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.61-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja nadhoda 10-4,4-4 za pešce in kolesarje z rampami, rekonstrukcija lokalne ceste, javne razsvetljave ramp, preureditev
elektroenergetskih vodov 0,4-20 kV na AC
Fram–Slivnica–BDC.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece 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 2,700.000 SIT z 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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
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blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izvedba premostitvenih
objektov na avtocesti ali HC ali drugi štiripasovni cesti), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000212.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 6. 2006.
Cena: 30.000 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 25.000 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: 20. 6. 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: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 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: 5. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-13212/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dobrna, kontaktna oseba: Urška Vedenik, Dobrna 19, 3204 Dobrna, Slovenija,
tel. 03/780-10-50, faks 03/780-10-60, elektronska pošta: obcina@dobrna.si, internetni
naslov: www.dobrna.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenimi s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: preplastitev cest v Občini
Dobrna 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev cest v Občini Dobrna 2006
v skupni dolžini 1.150 m' in nadvišanje
križišča, in sicer:
1. cesta 1: Kuk–Rihter, v dolžini 480 m',
2. cesta 2: Brusl–Pihler, v dolžini
250 m',
3. cesta 3: Vrba–Dolar, v dolžini 140 m',
4. cesta 4: Korenak–Kanižar, v dolžini
140 m',
5. cesta 5: Vinska Gorica–Koštomaj, v
dolžini 140 m',
6. cesta 6: križišče v Vinski Gorici (ustrezno nadvišanje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Dobrna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena je preplastitev cest na območju Občine
Dobrna, v obsegu 1.150 m' in nadvišanje
križišča, na šestih različnih lokacijah.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: preplastitev je predvidena v mesecu juniju 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 8. 5. 2006 in/ali konec
30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1).
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 1. 6. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 2006 ali 25 dni
od odposlanja obvestila, do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca in/ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2006 ob
10. uri, sejna soba Občine Dobrna.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 5. 2006.
Občina Dobrna
Ob-13214/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-87-00, faks 03/733-87-15, elektronska pošta: luka.picej@lasko.si, internetni
naslov: www.lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Laško, kontaktna oseba:
Luka Picej, Odd. za GJSOP, Mestna ulica 2,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16 ali
041/704-118, faks 03/733-87-15.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-81-16, faks 03/733-87-15.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP, Mestna ulica 2, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16, faks
03/733-87-15.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija LC 200180 Sp. Rečica–
Slivno–Šmohor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Laško.
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: gradbena dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali dni 60 od oddaje
naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo vršila po izstavljenih in potrjenih
situacijah v roku 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe,
3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe,
3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
2. mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v vezi s poravnanimi zapadlimi
poslovnimi obveznostmi (6. člen Odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 64/01),
3. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ali podatke iz bilance
uspeha in stanja, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni,
4. da nudi 60 dnevni plačilni rok,
5. da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti,
6. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih aktivnosti v višini
10% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev, v zadnjih treh letih, kar dokazuje z izjavami naročnikov,
2. da ponudnik ni dal zavajajoče podatke,
3. ponudniki morajo navesti imena in
strokovno kvalifikacijo osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi del.
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:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnikov,
3. rok izvedbe,
4. finančna usposobljenost.
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 22. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško št. 01257-0100003220 – dokazilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2006 ob 10.
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 31. 8. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2006
ob 12. uri, Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško.
VI.4) Dodatne informacije: na oddelku
za GJSOP Občine Laško, do 22. 6. 2006
med 7. in 7.30.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 5. 2006.
Občina Laško
Št. 351-01952/2006-47/05
Ob-13215/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene javne službe, kontaktna oseba: Ivan
Mihovec, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-22, 041/640-016,
faks 04/237-31-67, elektronska pošta:
Ivan.Mihovec@Kranj.si, internetni naslov:
www.kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-0192/2006-47/05 obnova kuhinje na OŠ Simon Jenko v Kranju.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca za gradbeno, elektro in
strojno instalacijska dela pri prenovi kuhinje na Osnovni šoli Simon Jenko v Kranju in za dobavo in montažo kuhinjske
opreme na Osnovni šoli Simon Jenko
v Kranju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Simon
Jenko, Ulica XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,1.
Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških
del – strojne in el. instalacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 31. 8. 2006.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,3.
2) Kratek opis: dobava in montaža opreme za kuhinjo na OŠ Simon Jenko v Kranju,
po popisu del in projektni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 31. 8. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: dva
sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– vsa gradbena in obrtniška dela določena z projektno dokumentacijo in popisom
del – PZR,
– dobava in montaža opreme za kuhinjo po projektni dokumentaciji in po popisu
opreme.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
– lahko ločeno za gradbeno obrtniška
dela in ločeno za dobavo in montažo opreme,
– gradbeno obrtniška dela se bodo izvajala v času šolskih počitnic (julij, avgust),
– dobavo in montažo opreme v drugi polovici avgusta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak
v garancijski dobi – podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokaz o veljavni registraciji – izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo ne sme biti starejše od 2 mesecev od
datuma oddaje ponudbe).
2. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ali izjava, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (dokazilo ne sme biti
starejše od 2 mesecev od datuma oddaje
ponudb).
4. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazen-
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skem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o ekonomsko – finančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila,
v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa - dokazilo obrazec BON 1 in
BON 2 ali za samostojne podjetnike zadnja
odločba o odmeri davka in poročilo banke,
da račun ni bil blokiran (dokazila ne smejo
biti starejša od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe).
2. Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Kopija zavarovalne police o zavarovalni odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33.
člena Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS,
št. 110/02, 47/04).
2. Izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnih pogojih, veljavnih v RS.
3. Dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti – ponudnik, ki bo ponudil gradbeno
obrtniška dela, mora imeti vsaj tri reference
za gradnje v zadnjih 5 letih v enaki ali višji
vrednosti, ponudnik, ki bo ponudil dobavo
in montažo opreme, pa mora imeti vsaj tri
reference za dobavo enake ali podobne
opreme v zadnjih 3 letih, oba pa s potrdili
o dobro opravljenem delu z vrednostmi in
datumi izvedbe.
4. Izjava, da bo dela izvedel najkasneje
do 31. 8. 2006.
5. Izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči.
6. Izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih.
7. Izpolnjen vzorec pogodbe; ponudnik
mora parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati ter žigosati.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno
nakazati na podračun zakladniškega računa
Mestne občine Kranj št. 01252-0100006472,
z navedbo naziva in naslova prevzemnika
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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 30. 7. 2006.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno,
predstavniki ponudnikov morajo imeti pisna
pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006
ob 12. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 9.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.4) Dodatne informacije: Mestna občina Kranj, oddelek za družbene javne službe:
Ivan Mihovec, tel. 04/237-31-22.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Mestna občina Kranj
Št. 000701-3/2006
Ob-13219/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ured R3-737 Rače Podova: gradbena dela
(1. etapa).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 9017 cesta R3-737
Rače–Šikole.
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. 11. 2006.
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: izjava o referenčnem delu).
Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
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ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba …) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika)
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju)
se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do
12. ure. Stroški razpisne dokumentacije (na
papirju) 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: 6. 6. 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: 6. 6. 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
114,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13220/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Št.

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste Gabrovčec–Vrhovo, R1-216/1175.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1175 cesta R1-216
Krka–Žužemberk.
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 15. 6. 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);
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– 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: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) se poravnajo z virmanom na TRR št.
01100-6300109972, sklic na št. 18 10995
7141998-24152005 z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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: 31. 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
170,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13221/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste Vidošiči–meja RH,
LC 255111.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 255111 LC-255110
cesta R 661 Vidošiči–Kamenica.
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. 12. 2006.
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) 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: 31. 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: 31. 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 55,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13226/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slove-
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nija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija podvoza za železnico na
G2-108/1180 Črnuče–Šentjakob.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1180 cesta G2-108
Črnuče–Šentjakob.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.12-0.
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
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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: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
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za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) 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: 1. 6. 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: 1. 6. 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 65,800.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13227/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja nadomestnega mostu čez Gračnico v Jurkloštru na R3-680/1224.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1224 cesta R3-680
Jurklošter–Dežno.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.10-6.
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.
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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 tehnič-
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nimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) 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: 1. 6. 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: 1. 6. 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 77,000.000
SIT.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13228/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sanacija brežin “Zala” na cesti G2-102/1034
Sp. Idrija–Godovič v km 6.970 in v km
7.703.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1034 cesta G2-102
Sp. Idrija–Godovič.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 6. 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;
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– 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: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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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 1. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) 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: 1. 6. 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: 1. 6. 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
140,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13229/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sanacija brežin in plazu na cesti
R1-206/1028 Vršič–Trenta v km 0.600
(brež) in v km 365 (plaz).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1028 R1-206 Vršič–Trenta.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 11. 2006.
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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kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) 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: 1. 6. 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.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 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 50,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13230/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste R3-635/1121 skozi
Lipniško dolino.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1121 cesta R3-635
Lesce–Kamna Gorica–Lipnica.
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: 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 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: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
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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 2. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) 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: 2. 6. 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: 2. 6. 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
100,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13232/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si..
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.

Št.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova ceste R3-693 Nova Cerkev – Vitanje (mimo pokopališča).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 2302 cesta R3-693
Nova Cerkev–Sočka–Vitanje.
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. 11. 2006.
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);
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– 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: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) 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: 2. 6. 2006 do 10. 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: 2. 6. 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 95,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13233/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradbena dela za preplastitev ceste
R2-445/0349 Sežana–Štorje od km 9.500
do km 10.250.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0349 cesta R2-445
Senožeče–Sežana.
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: 40 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:
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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: izjava o referenčnem delu);

– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) 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: 6. 6. 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: 6. 6. 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 36,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13234/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
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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: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
R3-688/1233 Obno Poljčane–Majšperk:
gradbena dela – 1. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1233 cesta R3-688
Poljčane–Majšperk.
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: 100 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,

Št.

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: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
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na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) 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: 6. 6. 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: 6. 6. 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
111,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13235/06
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 obstoječih varnostnih ograj
(JVO), namestitev novih JVO in namestitev elementov za zaščito motoristov na
obstoječih varnostnih ograjah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0059 AC-A1
Gabrik–Divača, odsek 0256 G2-105 Novo
mesto (REVOZ)–Metlika, odsek 0261 cesta
G2-206 Škofljica–Rašica.
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: 50 dni od oddaje naročila.

Stran

3636 /

Št.

48-49 / 12. 5. 2006

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 enkratne 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 tehnič-
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nimi 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 6. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) 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: 6. 6. 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: 6. 6. 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
111,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13236/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradbena dela za preplastitev ceste
R2-446/1016 Sežana–Divača od km 6.050
do km 8.550.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1016 cesta R2-446
Sežana–Divača.
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: 90 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
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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: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s pred-
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metom 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 7. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) 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: 7. 6. 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: 7. 6. 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 92,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13237/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija križišča Breg pri Polzeli
na R3-694/1268.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1268 cesta R3-694
Velenje–Dobrteša vas.
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: 420 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);
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– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) 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: 7. 6. 2006 do 10. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
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ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 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
110,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13238/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija ceste G1-4/1261 Arja
vas–Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1261 cesta G1-4
Velenje–Črnova.
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:
– 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: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
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zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) 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: 2. 6. 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: 2. 6. 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
156,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-13246/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov. www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija

Št.

RS za ceste, kontaktna oseba: 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 avtobusnega postajališča Podpoljane ob G2-106/0262.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0262 cesta G2-106
Rašica–Žlebič.
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: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
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– 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: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba …) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila.
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) se poravnajo z virmanom na TRR št.
01100-6300109972, sklic na št. 18 10995
7141998 – 24152005 z navedbo: plačilo
razpisne dokumentacije.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 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: 7. 6. 2006
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 29,500.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 834/2006
Ob-13263/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Janja Lovrečič, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-267, faks
+386/5/66-46-292, elektronska pošta: Janja.lovrecic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-95/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ureditev ceste Cerej – meja v dolžini
400 m s pločnikom in javno razsvetljavo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cerej pri Hrvatinih (Ankaran).
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela določena s popisom del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 6. 2006 in/ali konec
31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
v višini 2,000.000 tolarjev; ponudniki morajo
navedeno bančno garancijo predložiti že v
ponudbeni dokumentaciji;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, v višini 10% pogodbene
vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo mesečne račune izplačal 60. dan po prejemu s strani nadzornega organa potrjenega
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež – kot
dokazilo mora ponudnik predložiti fotokopijo registracije ponudnika, ki izkazuje zadnje
pravno relevantno stanje, ne starejše od 3
mesece: za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki
niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni
list davčnega urada;
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno) –
kot dokazilo mora ponudnik predložiti kopijo
dovoljenja pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom
oziroma enakovredno potrdilo, ki ga izda
pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti
po določilih Obrtnega zakona;
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen – kot
potrdilo mora ponudnik predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Župančičeva 3, Ljubljana, ki
izkazuje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi s podkupovanjem;
4. če je bila ponudniku na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
(negativne reference).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Reference ponudnika:
1. Pogoj za udeležbo na tem razpisu je
ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi vsaj treh
gradbenih del (ne nujno javnega naročila),
ki so po naravi in pogojih gradnje (cesta s
pripadajočo komunalno infrastrukturo) podobna razpisanim in vredna:
– vsako najmanj 30,000.000 SIT ali
– za vsako gradbeno delo vredno najmanj 50,000.000 SIT.
Ponudnik mora navesti referenčni objekt,
njegovo vrednost ter predložiti potrjeno referenco s strani investitorja-naročnika, ki je
izvedbo del ocenil kot pozitivno. Naročnik
si pridržuje pravico preverjati reference in
njihovo oceno.
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik
delovne sile, cenik mehanizacije, cenik transportov, cenik materiala FCO gradbišče, cenik mokrih mešanic FCO gradbišče;
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1 ter izjava ponudnika o delovnih izkušnjah odgovorne osebe
in izjavo ponudnika, da bo zagotavljal stalno
prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja del;

– terminski plan realizacije razpisanih del
in plana uporabe delovne sile;
– izpolnjene, podpisane in žigosane priložene izjave.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-95/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 6. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za ureditev ceste Cerej
371-95/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 6. 2006
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 5. 2006.
Mestna občina Koper

Storitve
Št. 01/2006

Ob-13218/06

Razveljavitev
Naročnik Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, razveljavlja postopek javnega naročila za izvedbo storitev št. JNST01/2006 za prevoz
blata na dehidracijo, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 13/06 z dne 10. 2.
2006, Ob-2937/06.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje d.o.o.
Ob-13400/06
Zavrnitev ponudb
Naročnik Agencija Republika Slovenije
za javnopravne evidence in stroritve (AJPES), Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v
postopku oddaje javnega naročila storitev
po odprtem postopku za »Fizično varovanje
poslovnih prostorov in premoženja z receptorsko službo v okviru rednega delovnega
časa, dodatno naročeno fizično varovanje
poslovnih prostorov in premoženja z receptorsko službo izven rednega delovnega
časa, od ponedeljka do sobote, za nedeljo in
praznike, za centralo AJPES, Tržaška cesta
16, 1000 Ljubljana in za izpostavo AJPES
Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana
ter sprejem alarmnih signalov (požar, vlom),
stalna pripravljenost na izvajanje intervencij
in izvajanje intervencij, ki zajema 24-urni
sprejem alarmnih signalov protivlomnega
in protipožarnega sistema na varnostnonadzornem centru po telefonski liniji, stalno pripravljenost in takojšnje posredovanje
intervencijske skupine v primeru sprožitve
alarmnega signala, vklop alarmnega siste-
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ma vsak dan, po predhodni pisni odločitvi
naročnika na centrali AJPES, Tržaška cesta
16, 1000 Ljubljana in na izpostavi AJPES
Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana z
arhivskimi prostori v Cerknici, Cesta 4. maja
70b, 1380 Cerknica, v Kamniku, Šutna 37,
1241 Kamnik in v Litiji, Ponoviška 14, 1270
Litija«, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
31 z dne 24. 3. 2006, Ob-8316/06, sporoča,
da se javno naročilo ne odda.
Agencija Republika Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
(AJPES)
Št. 023-36/06-18

Ob-12921/06

Popravek
V javnem naročilu št. 06/310368, za čiščenje prostorov upravnih zgradb, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 40 z dne 14. 4.
2006, Ob-10739/06, se dopolni:
VI.4) Dodatne informacije: kolikor se
bodo v času trajanja pogodbe pojavile nove
storitve, ki bodo ponovitev podobnih storitev
iz pogodbe in jih lahko izvaja isti izvajalec,
s katerim bo sklenjena pogodba in storitve
ustrezajo predmetu osnovne pogodbe, bo
naročnik oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s
97. členom ZJN-1.
Mestna občina Ljubljana
Št. 023-36/05-21

Ob-13260/06

Popravek
V javnem naročilu št. 06/310368, za čiščenje prostorov upravnih zgradb, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 40 z dne 14. 4.
2006, Ob-10739/06, se spremeni:
Točka objave IV.3.3) Rok za predložitev
ponudb je 26. 5. 2006 do 9.45; v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelek za
finance, Služba za javna naročila, 1 nadstropje, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
Točka objave IV.3.7.2) Javno odpiranje
ponudb bo 26. 5. 2006 ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelka za finance, Službe za javna naročila,
1. nadstropje, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 16/9-043/06
Ob-12884/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna, kontaktna oseba: Staša Zupančič
Verbič, dipl. univ. ek., Glinška 3, Ljubljana,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-69-25,
faks 01/369-69-14, elektronska pošta: stasa.zupancic@mf-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za finance, Urad RS
za nadzor proračuna, kontaktna oseba: Simona Kamšek Klepec, dipl. univ. ek., Glinška 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-69-26,
faks 01/369-69-14, elektronska pošta: simona.kamsek-klepec@mf-rs.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 09.

Št.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/JN/NP/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
revizija izdatkov Jamstvenega oddelka
Evropskega kmetijskega jamstvenega
in usmerjevalnega sklada za finančno
leto od 16. 10. 2005 do 15. 10. 2006, brez
izdatkov, ki se nanašajo na urkepe zunanje trgovine, intervencijske in specifične ukrepe, ukrepe neposrednih plačil
na površino, za žival in mlečno premijo
(ukrepi EKO 0) ter ukrepe zgodnjega upokojevanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pretežno na Agenciji
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.12.12.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: revizija
izdatkov Jamstvenega oddelka Evropskega
kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega
sklada za finančno leto od 16. 10. 2005 do
15. 10. 2006, brez izdatkov, ki se nanašajo
na ukrepe zunanje trgovine, intervencijske
in specifične ukrepe, ukrepe neposrednih
plačil na površino, za žival in mlečno premijo (ukrepi EKO 0) ter ukrepe zgodnjega
upokojevanja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006, konec 30. 11.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na osnovi prejetih in potrjenih računov 30.
dan od prejema oziroma v roku, skladnem z
določili vsakoletnega Zakona o izvrševanju
proračuna RS.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o revidiranju (Ur. l. RS, št. 11/01, 118/05), Mednarodni
standardi revidiranja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-4/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 6. 2006.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 2006 do 15.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2006
ob 9. uri; v prostorih Urada RS za nadzor
proračuna, Glinška 3, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2006.
Ministrstvo za finance,
Urad RS za nadzor proračuna
Ob-12886/06
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, po pooblastilu
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, kontaktna oseba: Helena Šolar, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-70-32, faks 01/478-70-44,
elektronska pošta: helena.solar@gov.si, internetni naslov: http://www.mop.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Julija Karlovšek, Trg Osvobodilne fronte 13a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90,
faks 01/434-93-91, elektronska pošta: julija.karlovsek@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, vložišče, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/308-31-78, faks +386/1/478-36-19,
elektronska pošta: svrl@gov.si, internetni
naslov: http://www.svlsrp.gov.si/.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 2/2006-DP (SVRL:
04/2006).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projekt celovitega razvoja območja tretje razvojne osi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladno s terminskim
planom.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.11.21-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projekta celovitega razvoja območja tretje razvojne osi, skladno s projektno nalogo,
ki je priloga razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000
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SIT z veljavnostjo 120 dni od roka za oddajo
ponudb;
– izbrani ponudnik bo moral skladno z
določili pogodbe predložiti bančno garancijo
ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo do 1 meseca
po končani izvedbi javnega naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 30 dni po prejemu posameznega računa,
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. 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. kadrovski pogoj: ponudnik prijavi za
delo na predmetnem javnem naročilu vsaj
po enega strokovnjaka z naslednjih področij:
– prostorsko planiranje, univ. dipl. inž.,
– prostorska ekonomija, univ. dipl.
ekon.,
– prometno modeliranje/prometno tehnično področje, univ. dipl. inž.,
– statistika, univ. dipl. ekon.,
– GIS, univ. dipl inž.
Za vsakega strokovnjaka ponudnik navede eno referenco, ki jo ima na področju za
katerega se prijavlja v sorodnem projektu,
in sicer v zadnjih 5 letih (od leta 2001). Vrednost posameznega referenčnega projekta
je vsaj 15 mio SIT brez DDV. Za sorodni
projekt se šteje izdelava in primerjava scenarijev (variantnih rešitev) za posamezno ali
skupno prostorsko ureditev na širšem področju (območju države, regije...) na osnovi
prometnega modela;
5. vsi strokovnjaki in odgovorni vodja naloge morajo biti s ponudnikom v rednem
delovnem razmerju;
6. ponudnik zagotovi odgovornega vodja
naloge z aktivnim znanjem slovenščine;
7. odgovorni vodja naloge je vodil izdelavo najmanj enega projekta in sodeloval vsaj
pri dveh projektih iz izdelave študij upravičenosti prometne infrastrukture, v letih od
2001 do roka za oddajo ponudb. Vrednost
posameznega referenčnega projekta je vsaj
15 mio SIT brez DDV;
8. ponudnik je v letih od 2001 do roka za
oddajo ponudb izvedel vsaj po eno projekt
z vsakega od naslednjih področij:
– izdelave metodologije vrednotenja
učinkov prometne infrastrukutre,
– izdelava študij upravičenosti,
– izdelave prometnih študij, ki so osnova
za umeščanje tras v prostor.
Vrednost posameznega referenčnega
projekta je vsaj 7 mio SIT brez DDV;
9. povprečni letni promet ponudnika
(brez podizvajalca) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let (kot so opredeljeni v obrazcu
BON) je najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe;
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10. ponudnik mora ponuditi izdelavo
projekta celovitega razvoja območja tretje
razvojne osi na osnovi modela razporeditve
aktivnosti in prometnega modela.
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 takega dovoljenja 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;
– 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 9: razvidno iz obrazca
BON1, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
roka za oddajo ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz obrazcev A-11 in A-4;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5:
razvidno iz obrazca A-11;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6: ponudnik to potrdi s podpisom ponudbe (obrazec A-7);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
razvidno iz obrazcev A-11 in A-4;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8:
razvidno iz obrazca A-4;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 10:
razvidno iz obrazca A-10.
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. cena – do 60 točk,
2. reference članov delovne skupine – do
20 točk,
3. reference ponudnika – do 20 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2006-DP (SVRL:
04/2006).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 6. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletnih straneh Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, spletna
stran EU skladov: http://www.gov.si/euskladi/index.html ali na pisno zahtevo na naslov:
Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 1000 Ljubljana
ali na e-mail: info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 do 12. ure;
ponudbe morajo do roka za predložitev prispeti na naslov: Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (vložišče).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 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: 5. 6. 2006
ob 13. uri; Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, 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:
da; Tehnična pomoč Enotnega programskega dokumenta 2004-2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 4. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
po pooblastilu Službe Vlade RS
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 200/2006
Ob-13041/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Kristjan Dolinšek, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/56-34-800, faks 03/56-27-986, elektronska pošta: kristjan.dolinsek@trbovlje.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije za
komunalno infrastrukturo za Poslovno
cono Trbovlje, OIC Nasipi – severni del
spodnjega platoja – revitalizacija območja »Orodjarna in STT«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poslovna cona Trbovlje,
OIC Nasipi – severni del spodnjega platoja
– območje »Orodjarne in STT«.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava
naslednje dokumentacije v sedmih izvodih:
IDZ, PGD, PZI za komunalno infrastrukturo,
skupaj s potrebnimi projekti prestavitev in
zaščite obstoječih komunalnih vodov, skladno s specifičnimi cilji, ter priprava vloge za
gradbeno dovoljenje.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu s pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s pogoji 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: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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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; sklic na ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 6. 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: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2006
ob 13.30; Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
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; v okviru predpristopnega programa
Phare 2003 Ekonomsko socialna kohezija
Razvoj poslovnih con.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Občina Trbovlje
Ob-13089/06
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: Komunalna direkcija, Prometni
urad, kontaktna oseba: David Polutnik, univ.
dipl. inž. teh. prom., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-687,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta: david.polutnik@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija, glavna
pisarna, kontaktna oseba: David Polutnik,
univ., dipl. inž. teh. prom., Slovenska ulica
40, glavna pisarna št. 210, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/22-01-687, 02/22-01-404,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta: david.polutnik@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunalna direkcija, glavna pisarna, Slovenska ulica
40, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Opis: izvajanje odvoza nepravilno
parkiranih vozil na območju Mestne občine
Maribor.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje odvoza nepravilno parkiranih
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vozil na območju Mestne občine Maribor
na podlagi Zakona o varnosti v cestnega prometa, Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Maribor in Odredbe o določitvi elementov za urejanje
prometa, po Odloku o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območje Mestne občine 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 je razviden iz razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od podpisa pogodbe za dobo pet
let. Predviden podpis pogodbe junij 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:
– storitev se financira s plačilom storitve
odvoza nepravilno parkiranega vozila,
– ceno odvoza nepravilno parkiranega
vozila določa Mestni svet Mestne občine
Maribor in znaša 15.300 SIT/vozilo,
– Mestna občina Maribor ne bo financirala oziroma sofinancirala odvoza nepravilno
parkiranih vozil.
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,
– ponudnik mora razpolagati z vozilom
za odvoz nepravilno parkirnih vozil.
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) ponujena lokacija za odvoz vozil – 24
urno varovanje,
(B) odzivni čas.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34001-441/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 19. 5. 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.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje. rok oddaje ponudb
29. 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: 29. 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: 5. 5. 2006.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava
Št. 4305-26/2006
Ob-13167/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktna oseba: Mojca
Zemljarič Bajec, Kopitarjeva ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-64, faks
02/234-14-52, elektronska pošta: mojca.zemljaric-bajec@azp.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priznanje sposobnosti za revizijo projektne dokumentacije investicij javne železniške infrastrukture.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija,
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priznanje sposobnosti za revizijo projektne dokumentacije investicij javne železniške infrastrukture.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ne prevzema obveznosti za stroške v zvezi
z javnim naročilom, če Finančni načrt AŽP
za l. 2006 ne bo sprejet.
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: gospodarska družba ali podjetnik posameznik po ZGD.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(a) Dokazi, da ponudnik (oziroma vsak
partner v skupnem nastopu) in njegovi podizvajalci, ki so navedeni v ponudbi, izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na razpisu:
(i) Dokazilo ponudnika in vseh podizvajalcev, da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu, iz katerega je razvidna
njihova dejavnost. Kot dokazilo velja izpisek
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iz sodne ali druge enakovredne evidence,
pa tudi potrdilo o vpisu na seznam zainteresiranih izvajalcev pri zbornici (Gospodarska,
obrtna ali druga zbornica z javnimi pooblastili), ki ga izdaja zbornica.
(ii) Dokazilo, 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
poslovanja ne vodi izredna uprava; da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima ponudnik sedež. Dokazilo je potrdilo pristojnega sodišča.
(iii) Potrdilo pristojnih organov, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi tega ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem ali da ponudniku v
zadnjih 5 letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
ki mu prepoveduje opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega naročila. Ponudnik priloži
potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
(iv) Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila. Potrdilo izda
upravni organ.
(v) Potrdilo pristojnega davčnega organa,
da ima ponudnik poravnane vse obveznosti
iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v
skladu s predpisi Republike Slovenije.
Vsi dokumenti zahtevani pod točko
9.1.(c) ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudbe in jih
morajo predložiti vsi ponudniki, vsi partnerji
v skupnem nastopu in podizvajalci. Predložitev teh dokumentov v originalu ali v overjeni fotokopiji ni nujna. Zadostuje fotokopija.
Naročnik si pridružuje pravico da v primeru
dvoma zahteva original dokumentov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec št. 2 – Finančni položaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) Tehnični pogoji – reference ponudnika
a) Ponudnik mora izkazati eno opravljeno istovrstno storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe
Dokazila:
Seznam opravljenih storitev za projekte,
ki so se izvajali v državah članicah EU v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstne storitve), z zneski, datumi in nazivi končnih naročnikov (Obrazec
št. 9), vključno z dokazili v obliki potrdila – izjave (Obrazec št. 10) za vsak posel
– pogodbo posebej, izdanih s strani končnih
naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti.
Nepravilno izvedena posamezna naročila in naročila, ki ne bodo potrjena z dokazili
v obliki potrdila na priloženem obrazcu, ki
bodo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in
pravočasno izpolnitev pogodbenikovih obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika.
Kolikor je v eni pogodbi zajetih več različnih storitev je ponudnik dolžan verodostojno izkazati obseg in višino posameznih
storitev.
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Naročila, ki ne bodo potrjena z dokazili
v obliki potrdila, ki bodo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika.
Naročnik bo upošteval izključno zaključene
storitve po pogodbi.
b) Ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost v skladu s 33. členom
ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02) za predmet
javnega naročila.
Dokazilo: fotokopija ustrezne veljavne
zavarovalne police za predmet javnega naročila. Šteje zavarovanje projektantske odgovornosti.
b) Kadrovske zmogljivosti
Zagotoviti ustrezne strokovnjake iz področja, potrebna za izvedbo javnega naročila, ki izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu
o graditvi objektov in so potrebni za izvedbo
javnega naročila, vendar najmanj:
– en strokovnjak za revidiranje arhitekture,
– en strokovnjak za revidiranje krajinske
arhitekture,
– en strokovnjak za revidiranje gradbenih načrtov in elaboratov,
– en strokovnjak za revidiranje gradbenih konstrukcij spodnjega in zgornjega
ustroja JŽI,
– en strokovnjak za revidiranje električnih instalacij in električne opreme,
– en strokovnjak za revidiranje strojnih
instalacij in strojne opreme,
– en strokovnjak za revidiranje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav
JŽI,
– en strokovnjak za revidiranje tehnološkega načrta opravljanja prometa v času
izvajanja del na JŽI.
Dokazila:
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu IZS oziroma ZAPS,
– dokazilo o diplomiranju.
III.3) Pogoji, ki so specifični za javna
naročila storitev: poznavanje metodologije
za gradnjo s področja železniške in cestne
infrastrukture v Sloveniji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti
v železniškem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o urejanju prostora.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: naročnik bo priznal sposobnost tistim ponudnikom, ki bodo
izpolnjevali vse pogoje za priznanje sposobnosti. Neizpolnjevanje enega od pogojev pomeni izločitev ponudbe oziroma nepriznanje
sposobnosti za razpisano javno naročilo.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR Javna agencija za železniški promet RS
01100-6000002642 UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 6. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2006
ob 10. uri; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 40
Ob-13178/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
VDC Krško-Leskovec, kontaktna oseba:
Stanka Bednaršek, Ul. Staneta Žagarja 4,
8273 Leskovec, Slovenija, tel. 07/49-05-160,
faks 07/49-05-161, elektronska pošta: tajnistvo.vdc@siol.net, internetni naslov:
www.vdckk.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 20.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2-S/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi varovancev v VDC Krško-Leskovec, v enoti VDC Leskovec in enoti VDC
Brežice, in sicer:
I. sklop: vožnje varovancev VDC KrškoLeskovec – enota VDC Brežice,
II. sklop: vožnje varovancev VDC KrškoLeskovec – enota VDC Leskovec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: navedene v prilogi razpisne dokumentacije v Občini Krško in Občini Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupna ocenjena vrednost javnega naročila je
11,000.000 SIT letno brez DDV.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvajajo se v dopoldanskem in popoldanskem času, vsak delovni dan v letu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006, konec 30. 6.
2009.
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.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 določeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji določeni v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– najnižja ponujena cena na kilometer,
– tehnična zmogljivost vozila,
– reference ponudnika,
– usposobljenost kadra,
– ostalo.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo z virmanom na podračun št.: 01100-6030308643
UJP Krško. Znesek je potrebno plačati pred
prevzemom dokumentacije. Dokumentacijo
je možno pridobiti z osebnim prevzemom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2006
ob 12. uri, VDC Krško-Leskovec, Ulica Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem.
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: 5. 5. 2006.
VDC Krško-Leskovec
Ob-13179/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba: Irma
Bračko, Pohorska c. 15, 2311 Hoče, Slovenije, tel. 02/616-53-20, faks 02/616-53-30,
elektronska pošta: irma.bracko@hoce-slivnica.si, internetni naslov: www.hoce-slivnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 2.

Št.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok
OŠ Slivnica, OŠ Hoče in Podružnične
šole Reka-Pohorje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: šolski okoliš navedenih
osnovnih šol, podrobnejši opis relacij v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: vse šolske dni v šolskem letu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 30. 6.
2009.
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.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, 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.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: 03/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 6. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun občine 01360-0100009425.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 6. 2006
ob 13. uri; sejna soba Občine Hoče-Slivnica,
Pohorska c. 15, Hoče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-13183/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hrpelje-Kozina, kontaktna oseba:
Aleksander Batič, Reška cesta 14, 6240
Hrpelje, Slovenija, tel. 05/680-01-50, faks
05/680-01-80, elektronska pošta: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si, internetni naslov: http://www.hrpelje-kozina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oddaja koncesije za opravljanje gospodarske javne službe; urejanja pokopališč
ter oddajanje prostorov za grobove v najem za pokopališča Brezovica, Hrpelje, in
Klanec pri Kozini.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za kvalitetno izvajanje koncesije pogodbenih obveznosti;
– zavarovanje za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe
uporabnikom ali drugim osebam.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku, zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– 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; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– ponudnik mora razpolagati z ustreznimi poslovnimi prostori;
– da pripravi in predloži letni program
izvajanja dejavnosti, ki obsega navedbo dejavnosti, njihov obseg in cene;
– da ima izkušnje in reference pri opravljanju koncesijske dejavnosti;
– da ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev, usposobljenih za opravljanje koncesijske dejavnosti;
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– da razpolaga z ustreznimi delovnimi
pripravami za vodenje katastra javne
službe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek registracije družbe iz sodnega registra
podjetij (za pravne osebe) oziroma potrdilo
o vpisu v register samostojnih podjetnikov,
izdano s strani izpostave Davčnega urada
RS (za samostojne podjetnike, posameznike);
– ponudnik mora kot dokazilo priložiti
potrdilo, izdano s stani Ministrstva za pravosodja, oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem;
– gospodarske družbe predložijo potrdila
pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski
oddelek, sodni register, samostojni podjetniki pa predložijo potrdila, da so še vpisani
v vpisnik podjetnikov posameznikov pri pristojni izpostavi davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
predložiti originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov, in drugih obveznih dajatev ali poslovnih
obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora predložiti seznam
ustreznih prostorov, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila;
– ponudnik mora priložiti dokazilo, da je
imel v zadnjih desetih letih sklenjeni najmanj
dve pogodbi ali je dela opravljal na najmanj
petih tovrstnih objektih;
– ponudnik mora v opisni izjavi navesti
imena in strokovne kvalifikacije navedenega
osebja, odgovornega za izvedbo pokopališke službe ter predložiti kopije dokazila o
zaposlitvi na nedoločen čas oziroma vsaj za
čas podelitve koncesije za navedeno osebje
in seznam minimalne tehnične opreme oziroma drugih sredstev, s katerimi mora ponudnik razpolagati in jih opisati v ponudbi;
– izbrani kandidat bo s podelitvijo koncesije pridobil tudi javno pooblastilo za vodenje katastra grobov. Izbrani ponudnik bo
moral vzpostaviti kataster v skladu z zakonom in odlokom o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanja pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Hrpelje-Kozina. Za elektronski način vodenja
katastra mora ponudnik predložiti seznam
minimalne tehnične opreme za vzpostavitev
in vodenje katastra, s katero mora ponudnik
razpolagati in jo opisati v ponudbi.
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: 4146-4/2005-2.
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: znesek se nakaže na žiro račun Občine Hrpelje-Kozina,
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št. 01235-0100006141, s pripisom: razpisna
dokumentacija – koncesija pokopališča.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2006 do 9. ure;
vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis za podelitev koncesije urejanje pokopališč«.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006
ob 9.30; v prostorih Občine Hrpelje-Kozina.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Občina Hrpelje-Kozina
Št. 265/06
Ob-13184/06
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 podeželja, kontaktna oseba: Andrej Perko, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/580-77-92, faks +386/1/478-92-06,
elektronska pošta: aktrp@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: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: AKTRP-Kontrola-403-1-33/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za izvajanje kontrole na
kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike.
Predmet javnega razpisa je izvajanje
kontrole pred izplačili s področja ukrepov
kmetijske politike. Predmet javnega razpisa
je natančneje opisan v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.32.30.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: višina zagotovljenih sredstev za izvajanje storitev: 58,000.000 SIT brez DDV. Količina
posameznih kontrol je navedena v razpisni
dokumentaciji. Naročnik bo oddal storitve
do navedene višine zagotovljenih sredstev najugodnejšemu ponudniku. Naročnik
skladno s 97. členom ZJN-1 najavlja, da
bo v času izvajanja naročila za predmet
javnega naročila verjetno pridobil dodatna
sredstva, katera bo skladno z določili 97.
člena ZJN-1 oddal izvajalcu, ki mu bo oddal prvotno naročilo. V tem primeru bo šlo
za nove storitve, ki so ponovitev podobnih
storitev in jih bo izvajal isti izvajalec, ki mu
bo naročnik oddal prvotno naročilo, vendar
bodo take storitve ustrezale osnovnemu

projektu, za katerega je bilo oddano prvo
naročilo po javnem razpisu. Naročnik že
v prvi objavi razpisa navaja to možnost.
Naročnik bo oddal naročilo po tej točki le,
če še ne bodo pretekla tri leta od sklenitve
prve pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora v ponudbi predložiti
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT, z veljavnostjo 90 dni od roka
za oddajo ponudb;
– izbrani ponudnik bo moral predložiti
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice za dobro izvedbo v višini 10%
pogodbene vrednosti, z veljavnostjo 30 dni
po poteku pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečni
obračun za opravljene storitve z rokom plačila 30 dni po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: konzorcijska/partnerska
pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik 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. kapacitete: – ponudnik ima v posesti vsaj po en računalnik na dva prijavljena
kadra (skupaj vsaj 30); – ponudnik ima v
posesti vsaj 25 diferencialnih GPS naprav;
– vsak kontrolor ima na voljo svoje vozilo za
potrebe izvajanja kontrol na terenu;
5. ponudnik ima v preteklih treh letih od
objave razpisa s predmeta naročila (izvajanje kontrol na terenu, geodetske meritve
ipd.) vsaj dve referenci, pri čemer posamezna vrednost reference ni nižja od 10 mio
SIT brez DDV;
6. kadri: ponudnik ima na voljo 60 kadrov
z vsaj 5. stopnjo izobrazbe ter vsaj 2-letnimi
delovnimi izkušnjami na razpisanem področju ter vsaj 2 osebi s končano 7. stopnjo
geodetske izobrazbe in vsaj 2. letnimi izkušnjami na področju GPS meritev;
7. skladnost ponudbe s specifikacijo (ponudnik ima kapacitete, ki omogočajo izvedbo storitve na zahtevan način in v zahtevanih rokih).
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. V primeru, da ponudnik dokazila
v tej točki ne bo priložil bo naročnik štel, da
je s podpisom ponudbe podal lastno izjavo,
da ga za opravljanje predmetnih storitev ne
potrebuje;
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– 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 5: razvidno iz obrazca A-4
Prijava, točka 1.6.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
razvidno iz obrazca A-10 Specifikacije in
A-11 Kapacitete.
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: AKTRP-Kontrola-403-1-33/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 6. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletnih
straneh naročnika: http://www.arsktrp.gov.si
(rubrika javna naročila).
Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije v pisni obliki se naslovi na: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (Andrej
Perko).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 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: 14. 6. 2006
ob 13. uri; Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 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: 5. 5. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 29/06
Ob-13188/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Brežice, kontaktna oseba: Vojka Rožman, Černelčeva cesta 8,
2850 Brežice, Slovenija, tel. 07/49-91-446,
faks 07/49-91-450, elektronska pošta:
zd.brezice2@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.

Št.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 25.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je sukcesivno
izvajanje prevozov dializnih bolnikov za
obdobje enega leta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Brežice,
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se odda enemu ponudniku za vsak
sklop (skupaj trije ponudniki) za obseg izvedbe sukcesivnega izvajanja vsakodnevnih
prevozov dializnih bolnikov glede na relacije
in časovne termine po specifikaciji naročnika v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2006, konec 31. 5.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe;
– ponudnik mora predložiti svoji ponudbi
lastno bianco menico za resnost ponudbe, z
menično izjavo, v višini 300.000 SIT;
– ponudnik mora k ponudbi predložiti
tudi potrjeno in podpisano izjavo, da bo v
primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob podpisu pogodbe predložil lastno
menico, bianco, podpisano in s pečatom,
z menično izjavo, v višini 10% pogodbene
vrednosti za dobo izvedbe pogodbenih obveznosti, brez protesta, z veljavnostjo en
dan po poteku roka za dokončno izvedbo
posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih – 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:
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 dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja ponudnika; če poslovanje vodi
izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli
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drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima
ponudnik sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali, da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
ponudbi predložiti v primeru:
– gospodarske družbe: BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2005, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe (opozorilo: ponudnik mora v ponudbi predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo
le tega predložiti BON-1);
– zasebniki-samostojni podjetniki: potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da ponujena cena storitev ne presega
cene, ki jo za tovrstne storitve priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je v zadnjih treh letih (2003, 2004,
2005) že opravljal navedene storitve kvalitetno in strokovno;
– da razpolaga vsaj s tremi vozili, prirejenimi za prevoz dializnih bolnikov.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
objave pri kontaktni osebi Vojki Rožman,
Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta
8, 8250 Brežice, tel. 07/49-91-446. Pri dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno priložiti:
davčno številko in potrdilo o vplačilu na TRR
01209-6030279537.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 5. 2006 do 8.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2008.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2006
ob 8.30; tajništvo Zdravstvenega doma Brežice, II. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Zdravstveni dom Brežice
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Št. 110-1/06
Ob-13201/06
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, iternetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vsta 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: 2006/000160.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba glavnih in rednih pregledov objektov na cestah v upravljanju DARS d.d. v
letih 2006-2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na cestah v upravljanju
DARS d.d.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.13.1.45-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba glavnih in rednih pregledov objektov
na cestah v upravljanju DARS d.d. v letih
2006–2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,330.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
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– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
ali podobnih del, kot je predmet javnega
naročila (na avtocestah, hitrih cestah ali
glavnih cestah: pregledi objektov (mostov,
viaduktov, nadvozov in predorov), izdelava
ekspertnih poročil o stanju objektov – detajlni pregledi, kontrola kvalitete materia-lov in
gradenj), v zadnjih treh letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000160.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 6. 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: 27. 6. 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: 27. 6. 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: 5. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-13204/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti 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: 2006/000209.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
obnovi objektov na avtocestah v Republiki Sloveniji v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na avtocestah v Republiki Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.1.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet razpisa je izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri obnovi objektov na avtocestah v
Republiki Sloveniji v letu 2006, ki vključuje:
– A1 0655 Unec–Postojna objekt VA0167
Viadukt Unec,
– A1 0055 Unec–Postojna objekt VA0168
Viadukt Unec,
– A1 0053 Vrhnika–Logatec objekt
VA0142 Nadvoz na priključku Vrhnika,
– A1 0053 Vrhnika–Logatec objekt
VA0141 Most čez Ljubljanico na priključku
Vrhnika,
– A2 0101 priključek Hrušica objekt
VA0287 Most na priključku Hrušica,
– A2 0002 Hrušica–Lipce objekt VA0316
Viadukt Podmežaklja 4 A-D,
– A1 0037 Sl. Bistrica–Sl. Konjice objekt
VA0073 Most Ložnica – D,
– A1 0018 LJ (Dolenjska–Barjanska)
objekt VA0236 Most Ljubljanica – L,
– A1 0016 LJ (Vič–Kozarje) objekt
VA0047 Podvoz priključek Vič – D,
– A1 0616 LJ (Vič–Kozarje) objekt
VA0050 Podvoz priključek Vič – L,
– A1 0658 Senožeče–Gabrk Sanacija
brežine Zajčica,
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– PHO Kozarje V., Maribor Pesnica, Maribor Tezno, Hrušica,
– ter drugi objekti na avtocestnih odsekih, katerih dela se bodo izvajala v okviru
obnovitvenih del v letu 2006.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 495.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika,
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba kontrole kakovosti pri
izgradnji cest), v zadnjih petih letih,
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000209.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne

Št.

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 dokumnetacijo
v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 6. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2006
ob 10. 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: 5. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-13206/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mojca Koželj, tel. +386/1/788-87-84,
e-pošta: obcina-grosuplje@ob.grosuplje.si,
faks +386/1/788-87-64.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni
organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: izvajanje šolskih prevozov v Občini
Grosuplje v obdobju 2006/2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Grosuplje.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prevoz osnovnošolskih otrok v Občini
Grosuplje za obdobje 2006-2009, naročilo bo oddano samo za šolsko leto
2006-2007; ob predpostavki gospodarnosti in zagotovitvi proračunskih sredstev
pa bo pogodbo možno podaljšati za celotno razpisano obdobje.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: relacija 1
1) Kratek opis:
Ravni dol–Ilova gora–Čušperk–Račna–
Malo Mlačevo–Grosuplje,
Grosuplje–Malo Mlačevo–Račna–Čušperk–Ilova gora–Ravni dol.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
Sklop št. 2
Naslov: relacija 2
1) Kratek opis:
Mala Ilova gora–Ravni dol–Velika Ilova
gora–Prilesje–Luče–Grosuplje,
Grosuplje–Luče–Prilesje–Velika
Ilova
gora–Ravni dol–Mala Ilova gora.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
Sklop št. 3
Naslov: relacija 3
1) Kratek opis:
Mala Račna-Velika Račna Predole-Velika Račna,
Velika Račna-Mala Račna,
Velika Račna-Predole.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
Sklop št. 4
Naslov: relacija 4
1) Kratek opis:
Grosuplje–Cerovo–Št.
Jurij–Udje–Št.
Jurij,
Št. Jurij–Udje–Št. Jurij–Cerovo–Grosuplje,
Medvedica–Št. Jurij,
Št. Jurij–Medvedica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
Sklop št. 5
Naslov: relacija 5
1) Kratek opis:
Brezje-Grosuplje,
Grosuplje-Brezje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
Sklop št. 6
Naslov: relacija 6
1) Kratek opis:
Gajniče–Tlake–Šmarje,
Šmarje–Tlake–Gajniče,
Zgornja Slivnica–Paradišče–Šmarje,
Šmarje–Paradišče–Zg. Slivnica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
Sklop št. 7
Naslov: relacija 7
1) Kratek opis:
Sela pri Šmarju–Šmarje,
Šmarje–Sela pri Šmarju.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
Sklop št. 8
Naslov: relacija 8
1) Kratek opis:
Ponova vas–Pece–Bičje–Podgorica–Št.
Jurij,
Št. Jurij–Podgorica–Bičje–Pece–Ponova
vas,
Škocjan–Št. Jurij–Ponova vas–Grosuplje,
Grosuplje–Ponova vas–Št. Jurij–Škocjan.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
Sklop št. 9
Naslov: relacija 9
1) Kratek opis:
Spodnja Slivnica–Grosuplje,
Grosuplje–Spodnja Slivnica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
Sklop št. 10
Naslov: relacija 10
1) Kratek opis:
Lobček-Plešivica–Luče–Žalna–Veliko
Mlačevo–Grosuplje,
Žalna–Velika Loka–Luče–Lobček–Veliko
Mlačevo–Grosuplje–Št. Jurij,
Grosuplje–Veliko Mlačevo–Žalna–Luče–
Plešivica–Lobček
Št. Jurij–Grosuplje–Račna–Ilova gora,
Št. Jurij–Grosuplje–Žalna–Luče.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
Sklop št. 11
Naslov: relacija 11
1) Kratek opis:
Cikava–Šmarje,
Mali vrh–Šmarje,
Šmarje–Cikava,
Šmarje–Mali vrh–Tlake.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
Sklop št. 12
Naslov: relacija 12
1) Kratek opis:
Velika stara vas–Drobnič–Dole–Dolenja
vas–Koželjevec–Žabja
vas–Polica–Mala
stara vas–Perovo-Grosuplje,
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Grosuplje–Perovo–VSV–MSV–Drobnič–Polica–Žabja vas–Koželjevec–Dolenja
vas–Dole.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
Sklop št. 13
Naslov: relacija 13
1) Kratek opis:
Veliki vrh pri Šmarju–Hrastje–Grosuplje,
Grosuplje–Hrastje–Veliki vrh pri Šmarju.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
Sklop št. 14
Naslov: relacija 14
1) Kratek opis:
Blato–Gatina–Duplice–Grosuplje,
Grosuplje–Blato–Gatina-Duplice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek: 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
Sklop št. 15
Naslov: relacija 15
1) Kratek opis:
Udje-Vino-Škofljica,
Vino-Škofljica,
Škofljica-Vino,
Škofljica-Vino-Udje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 25. 6. 2009.
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: ponudnik mora ponuditi posamezno razpisno
območje oziroma sklop v celoti. Ponudnik
lahko ponudi eno, več ali vsa razpisna območja (sklope). Sklope sestavljajo posamezne relacije – jutranji in popoldanski prevozi
v in iz šol. Relacije povezujejo obe osnovni
šoli s podružnicami. Natančen obseg del je
razviden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
151,500.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2006, zaključek 25. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancije banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
30. 9. 2006,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbenega zneska in z veljavnostjo 30
dni po poteku pogodbe; s podaljšanjem pogodbe za naslednje šolsko leto je potrebno
podaljšati tudi veljavnost bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo opravljene storitve
plačeval mesečno, in sicer najmanj v roku
30 dni od dneva uradno prejetega računa.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev po 42. in 42.a
členu Zakona o javnih naročilih:
– izpis iz sodne ali druge evidence, ki
izkazuje, da je ponudnik (in morebitni podizvajalci) registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo,
– potrdilo, da ponudnik (in morebitni podizvajalci) ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem
in poslovanjem
– posebna lastna izjava ponudnika, ki
pod materialno in kazensko odgovornostjo
izkazuje, da ponudnik (in morebitni podizvajalci) ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet stečajni ali likvidacijski postopek
oziroma drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja,
– izjava ponudnika, dana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
II.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanje zahtev: v
skladu z 42. členom ZJN-UPB1-dokazila in
način predložitve so navedene v razpisni
dokumentaciji – podatki o finančni disciplini
ponudnika (ne starejši od enega meseca
od dneva ponudb): pravne osebe BON 1
in BON 2 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja 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 BON 2).
Il.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z 42. členom ZJN-1-UPB1- dokazila in način predložitve so navedena v
razpisni dokumentaciji:
– licenca za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa, seznam vozil in
voznikov s katerimi ponudnik razpolaga in
seznam vozil in voznikov s katerimi bo izvedel javno naročilo v Občini Grosuplje (priložiti fotokopije prometnih dovoljenj in dokazila o poklicnih izkušnjah voznikov).
Ponudnik mora dokazati, da je sposoben
izvesti javno naročilo:
– izjava, da je kadrovsko, finančno sposoben izvesti javno naročilo,
– izjava, da je v zadnjih treh letih že
opravljal storitve prevoza otrok in seznam
najvažnejših prevozov skupin otrok, v zadnjih treh letih,
– izjava o sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika,
– izjava o razpolaganju oziroma pridobitvi zadostnega števila vozil in zadostnega
števila voznikov, ki izpolnjujejo pogoje določene v Pravilniku o pogojih, ki jih morajo
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izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok,
– izjava o tehnični brezhibnosti in opremljenosti vozil v skladu s Pravilnikom o
oznakah in opremi vozil s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu.
IlI.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o prevozih v
cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se prevažajo skupine otrok in druga
veljavna zakonodaja, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka:
– odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 410-0096-2006-02MK.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
28. 6. 2006.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2006 ob 10. uri; Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, sejna soba, 5. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom,
tel. +386/1/234-28-00.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 5. 2006.
Občina Grosuplje
Št. 430-12/2006
Ob-13207/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, Slovenija, tel. +386/7/34-81-100,
v roke: Damjana Ribič, e-pošta: damjana.ribic@trebnje.si, faks +386/7/34-81-131.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.trebnje.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).
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Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prevoz učencev v osnovne šole v
Občini Trebnje za šolsko leto 2006/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Trebnje.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prevoz učencev v osnovne šole v Občini
Trebnje za šolsko leto 2006/2007.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: OŠ Veliki Gaber
1) Kratek opis: prevoz učencev v Osnov
no šolo Veliki Gaber.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 31. 8. 2007.
Sklop št. 02
Naslov: OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
1) Kratek opis: prevoz učencev v Osnovno šolo dr. Pavla Lunačka Šentrupert.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 31. 8. 2007.
Sklop št. 03
Naslov: OŠ Trebnje s podružnicami Dolenja Nemška vas, Dobrnič in Šentlovrenc
1) Kratek opis: prevoz učencev v Os
novno šolo Trebnje skupaj s podružničnimi šolami Dolenja Nemška vas, Dobrnič in
Šentlovrenc.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 31. 8. 2007.
Sklop št. 04
Naslov: OŠ Mirna
1) Kratek opis: prevoz učencev v Os
novno šolo Mirna skupaj s šolo s prilagojenim programom Mirna.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 31. 8. 2007.
Sklop št. 05
Naslov: OŠ Mokronog
1) Kratek opis: prevozi učencev v Osnovno šolo Mokronog skupaj s podružnično šolo
Trebelno.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2006, zaključek 31. 8. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2006, zaključek 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma original polica kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, izstavljeno v skladu
z vzorcem garancije predloženim v razpisni
dokumentaciji, z veljavnostjo do 1. 9. 2006.
Navedeno garancijo mora priložiti ponudnik v primeru, če je vrednost ponudbe (za
vse sklope, enega dva ali več sklopov) nad
30,000.000 SIT;
– originalna izjava banke oziroma original polica kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti naročniku ob
podpisu pogodbe, v višini 10% pogodbenega zneska, vsebinsko skladno s priloženim
vzorcem iz razpisne dokumentacije ter z
veljavnostjo 45 dni po preteku veljavnosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo opravljene storitve
plačeval mesečno. Račun bo poravnal 30.
dan po prejemu, skladno z veljavno zakonodajo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: osnutek pogodbe ali drugega
pravnega akta o skupni izvedbi naročila in
opredelitvijo odgovornosti posameznih podizvajalcev.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da je ponudnik ali morebitni podizvajalec registriran za dejavnost,
kije predmet javnega naročila in za katero
daje ponudbo;
b) izpisom iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje, da ima ponudnik ali morebitni podizvajalec potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
c) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, kar izkazuje, da ponudnik
ali morebitni podizvajalec ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
d) izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da proti ponudniku ali proti morebitnemu
podizvajalcu ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerekoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v katerih ima
ponudnik sedež;
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e) potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, iz katerega izhaja, da je ponudnik
ali morebitni podizvajalec 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;
f) izjava ponudnika oziroma podizvajalca, da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, kije povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodba ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost;
g) izjava ponudnika oziroma podizvajalca, da v preteklih treh letih pred objavo
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 1 s podatki in kazalniki za leto
2005; za samostojne podjetnike pa davčno
napoved za leto 2005 (vključno z bilanco
stanja in izkazom uspeha), potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke
o stanjih na transakcijskih računih (za vse
odprte račune) za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb
skupaj s potrdilom, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiran svoj poslovni račun.
Pogoj za udeležbo na razpisu je:
1. da ponudnikovi in podizvajalčevi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih
niso bili blokirani več kot 15 dni skupaj,
2. da ponudnik v preteklem poslovnem
letu izkazuje pozitivno poslovanje,
3. da kazalniki ponudnika za leto 2005,
ki izhajajo iz predloženega BON-1 obrazca
dosegajo povprečne vrednosti dejavnosti,
v katero je uvrščena gospodarska družba
ponudnika. Upoštevale se bodo izkazane
vrednosti pod točko II. (kazalniki finančne
stabilnosti in poslovne uspešnosti), in sicer
pod zaporedno številko 2, 3, 4, 5 in 8;
b) seznam najpomembnejših že izvedenih prevozov (enakih ali podobnih) v zadnjih
treh letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe;
c) izpolnjena izjava ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov – Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99, 64/01
(priložena v razpisni dokumentaciji);
d) poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, daje do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov. Potrebno je
v primeru, če ponudbena vrednost presega
50,000.000 SIT.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) licenca za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem
prometu (za ponudnike in podizvajalce);
b) število vozil po vrstah (avtobus, minibus, kombi), ki predstavljajo celotno kapaciteto ponudnika in število zaposlenih
voznikov z licenco (za ponudnika in podizvajalce);
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c) seznam vozil in voznikov, ki jih bo ponudnik oziroma podizvajalec vključil v izvajanje šolskih prevozov, ki so predmet tega
javnega naročila (izvzeta iz števila pod točko III 2.1.3 b.) in ki izpolnjujejo pogoje, določene v Pravilniku o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 110/04,
67/05), specifikacija potrebnih podatkov o
vozilih in voznikih pa izhaja iz razpisne dokumentacije;
d) za priznanje sposobnosti mora ponudnik izkazati, da je sposoben izvesti javno
naročilo. Kot dokazilo za izpolnitev pogojev
mora ponudnik priložiti:
– izjavo o že prevzetih obveznostih (po
pogodbah in voznih redih) za obdobje september 2006 – avgust 2007 s številom in
odstotnim deležem že angažiranih vozil in
voznikov, o razpolaganju z zadostnim številom ustreznih vozil oziroma pridobitvi zadostnega števila ustreznih vozil;
– izjavo, da je skladno z zahtevami naročnika kadrovsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo;
– izjavo o tehnični brezhibnosti vozil;
– izjavo o sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika;
– izjavo o zagotavljanju izvajanja notranje kontrole.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o prevozih v
cestnem prometu (ZPCP-1-UPB3, Ur. l. RS,
št. 26/05), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se prevažajo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
110/04 in 67/05) in druga veljavna zakonodaja, ki se nanaša na predmet naročila.
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: 430-00012/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 086 – 091013 z dne 5. 5. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 7. 6. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo osebno na sedežu
naročnika po predhodnem plačilu dokumentacije na transakcijski račun naročnika
št. 01330-0100016133, odprt pri Banki Slovenija, s pripisom: javni razpis – izvajanje
šolskih prevozov.
Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
delovnik od 8. do 14. ure, v sredo do 16. ure
na sedežu naročnika, ob predložitvi potrdila
o plačilu zneska.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2006.
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 1. 9. 2006.

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 6.
2006 ob 10. uri; velika sejna soba Občine
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb je javno. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom
javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje oziroma
zastopanje ponudnika pri odpiranju ponudb.
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: dodatne informacije oziroma pojasnila se lahko zahtevajo le pisno, kolikor jih naročnik prejme
do 12. 6. 2006.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 5. 2006.
Občina Trebnje
Ob-13208/06
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 podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič, Dunajska cesta 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) 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-321-21-9/2006-AKTRP/ razpis za dobavo brušenega riža v
centralna skladišča humanitarnih organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj in Slovenska
Karitas.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava brušenega riža (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:
Za plačilo blaga je na voljo 600 ton riža,
v skladišču Monfer S. P. A., Via XXV Aprile
Ovest 12, 42049 S.Ilario d'Enza (RE) ITALIA. Ocenjena vrednost naročila je 90.000
EUR oziroma 21,556.800 SIT.
Za plačilo transporta je na voljo 1,800.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 6. 2006 in konec
29. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
varščina za resnost ponudbe, varščina za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Za plačilo blaga je na voljo riž, v skladišču Monfer S. P. A., Via XXV Aprile Ovest
12, 42049 S.Ilario d'Enza (RE) Italia.
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 dobavi brušenega
riža (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: pospešeni s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-3876/06 z dne 17. 2. 2006.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 1.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena največja količina dobavljenega brušenega riža,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
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 22. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 29. 5. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski in ostali uradni jeziki EU.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2006
ob 10. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (soba 402).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog
v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 00701-3/2006
Ob-13231/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev ceste G1-5/0330 Rimske toplice–Zidani most, skozi Zidani most: izdelava PGD/PZI projekta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0330 cesta G1-5
Rimske toplice–Zidani most.
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,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
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opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih treh 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:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (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);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija v elektronski
obliki je brezplačno na voljo na spletni strani
naročnika (www.dc.gov.si). Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji
za posamezna naročila bodo objavljeni na
naročnikovi spletni strani. Na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
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na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo (na papirju) se
lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije (na papirju) 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: 2. 6. 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: 2. 6. 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 36,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-13269/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
00386/1/478-18-21, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks 00386/1/478-18-78, internetni naslov
naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78, internetni naslov: http://www.mju.gov.si
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6 nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna,
vložišče.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja
(-e) dejavnosti:
– Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: priprava investicijske dokumentacije
in izvajanje storitev inženirja za 13 mejnih
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prehodov – Sečovlje, Babno polje, Petrina,
Vinica, Dobovec, Gibina, Rigonce, Ormož,
Imeno, Orešje, Podplanina, Ražkrižje, Zgornji Leskovec, šifra: 430-41/2006, zap št JN:
ODIDSI-16/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št: 12.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
naročilo obsega pripravo investicijske
dokumentacije, opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, do
pridobitve uporabnih dovoljenj ter izvajanje nalog koordinacije varstva pri delu,
izdelava elaboratov za ugotavljanje javne
koristi in uredb za določitev ureditvenega območja posameznega mejnega prehoda, opravljanje vseh drugih storitev
inženirja, ki so potrebna, da naročnik
pravočasno pridobi uporabno dovoljenje in opravljanje vseh drugih storitev
inženirja, ki so potrebna, da izvajalec GOI
del in opreme odpravi vse ugotovljene
pomanjkljivosti v garancijski dobi za 13
mejnih prehodov na meddržavni meji z
Republiko Hrvaško.
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): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek julij 2006, zaključek 30. 9. 2007.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT z veljavnostjo do 1. 9.
2006 ter izjava banke, da bo ponudniku v
primeru, če bo ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti po obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema pravilno izstavljenega računa oziroma potrjenih mesečnih obračunskih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organ; imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je na podlagi take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazila:
1.1 Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika (največ 3 mesece)
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)

a) Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojnega organa, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika (največ 3 mesece)
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazilo:
2.1. Fotokopija potrdila, izdanega s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za
kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem (največ
3 mesece)
2.2. Potrjen obrazec izjave ponudnika
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan v kazensko evidenco in ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ
3 mesece)
3. Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno
s predpisi, v kateri državi ima sedež.
Dokazilo:
Fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika (največ 3 mesece)
1. Ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila.
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano
skladno z odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS,
št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma od izdaje revizorskega
poročila. Revizorsko poročilo ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnem oddaje ponudbe.
Mnenje pooblaščenega revizorja mora
vsebovati informacijo, da je ponudnik poravnal obveznosti do zaposlenih po kolektivni
pogodbi (original)
2. Ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa;
Dokazilo:
Obrazec BON 1/P, ki mora odražati stanje zadnjega meseca pred datumom za predložitev ponudbe (Original)
3. Ponudnik mora potrditi (podpiše in žigosa) obrazec soglasja k podizvajalki oziroma kooperantski pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik
predložiti tudi seznam podizvajalcev.
Dokazili:
Ponudnik podpiše in žigosa priložen
obrazec soglasja
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Seznam podizvajalcev podpisan in žigosan s stani ponudnika in podizvajalca.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Tehnični pogoji
Ponudnik mora skupaj izkazati najmanj
dve kvalitetno in pravočasno opravljeni storitvi.
1.1. Najmanj eno kvalitetno in pravočasno storitev ponudnik izkaže za storitev
nadzora in tehničnega svetovanja, kot kombinacijo obeh storitev, zaključeno v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe, v znesku
nad 15,000.000 SIT.
1.2. Najmanj eno kvalitetno in pravočasno opravljeno storitev ponudnik izkaže kot
storitev nadzora ali kot storitev tehničnega
svetovanja ali pa kombinacija obeh storitev,
to je storitev nadzora in tehničnega svetovanja v znesku nad 15,000.000 SIT.
Dokazila:
Ponudniki priložijo potrdilo končnega/ih
naročnika/ov storitev v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je
predmet javnega naročila (istovrstna dela),
z zneskom, datumom in nazivi končnega/ih
naročnika/ikov (priložen obrazec),
2. Ponudnik mora imeti zavarovano projektantsko odgovornost – tehnično svetovanje za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1 (Uradni
list RS, št. 102/04 in 14/05).
Dokazilo:
Fotokopija veljavne zavarovalne police
za projektantsko odgovornost tehnično svetovanje.
2. kadrovski pogoji
1. ponudnik mora imeti za opravljanje
razpisanih storitev skladno z ZGO-1 zaposlene ustrezno usposobljene kadre;
1.1. Ponudnik mora imenovati odgovornega nadzornika – odgovornega vodjo nadzora za vsa dela, ki bo hkrati tudi vodja tehn.
svetovanja in koordinator vseh pogodbenih
izvajalcev, ki mora biti v rednem delovnem
razmerju pri ponudniku ali pri glavni družbi
(v primeru skupne ponudbe), je vpisan v
imenik pooblaščenih inženirjev (IZS) ter ima
na podobnih delih 10 let delovnih izkušenj in
je po izobrazbi univ. dipl. inž. grad ali univ.
dipl. inž. arh. ter ima najmanj eno ustrezno
referenco opravljanja storitve vodje tehničnega svetovanja iz razpisanih del.
Dokazila:
1.1.1. Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika
1.1.2. Diploma o zaključku študija
1.1.3. Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO
1.1.4. Odločba IZS
1.1.5. Lastno izjavo ponudnika (podpisano in žigosano) o rednem delovnem razmerju in delovni dobi pri ponudniku
1.1.6. Najmanj eno ustrezno referenco
s področja opravljanja tehničnega svetovanja s področja razpisanih del v višini nad
15,000.000 SIT z DDV v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe (priložen obrazec)
1.2. Ponudnik mora imenovati odgovornega nadzornika nad GOI deli, ki mora biti
v rednem delovnem razmerju pri ponudniku ali pri glavni družbi (v primeru skupne
ponudbe), je vpisan v imenik pooblaščenih
inženirjev (IZS) ter ima na podobnih delih 5
let delovnih izkušenj in je po izobrazbi univ.
dipl. inž. grad ali univ. dipl. inž. arh.
Dokazila:
1.2.1. Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika

Št.

1.2.2. Diploma o zaključku študija
1.2.3. Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO,
1.2.4. Odločba IZS
1.3. Ponudnik mora imenovati odgovornega nadzornika nad strojnimi instalacijami
in napravami, ki mora biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku, podizvajalcu ali pri glavni družbi (v primeru skupne
ponudbe), je vpisan v imenik pooblaščenih
inženirjev (IZS) ter ima na podobnih delih 5
let delovnih izkušenj in je po izobrazbi univ.
dipl.inž.str.
Dokazila:
1.3.1. Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika
1.3.2. Diploma o zaključku študija
1.3.3. Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO
1.3.4. Odločba IZS
1.4. Ponudnik mora imenovati odgovornega nadzornika nad elektro instalacijami in
napravami, ki mora biti v rednem delovnem
razmerju pri ponudniku, podizvajalcu ali pri
glavni družbi (v primeru skupne ponudbe),
je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev
(IZS) ter ima na podobnih delih 5 let delovnih izkušenj in je po izobrazbi univ. dipl.
inž. el.
Dokazila:
1.4.1 Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika
1.4.2. Diploma o zaključku študija
1.4.3. Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO
1.4.4. Odločba IZS
1.5. Ponudnik mora imenovati odgovornega izvajalca investicijske dokumentacije,
ki mora biti v rednem delovnem razmerju pri
ponudniku, podizvajalcu ali pri glavni družbi,
ima na podobnih delih 5 let delovnih izkušenj in ima reference s področja izdelovanja
investicijske dokumentacije – najmanj izdelavo dveh investicijskih programov in je po
izobrazbi univ. dipl.oec.
Dokazila:
1.5.1. Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika
1.5.2. Diploma o zaključku študija
1.5.3. S strani ponudnika potrjena referenčna lista izvajalca invest. dokum.
1.6. Ponudnik mora imenovati odgovornega izvajalca in koordinatorja pogodbenih
del s področja odkupov zemljišč in urejanja
ZK stanja, ki mora biti v rednem delovnem
razmerju pri ponudniku, podizvajalcu ali pri
glavni družbi in ima na podobnih delih 5 let
delovnih izkušenj in je po izobrazbi univ.
dipl. inž. geod., univ. dipl. inž. arh. ali univ.
dipl. pravnik.
Dokazila:
1.6.1. Življenjepis (CV) osebno podpisan
in z žigom potrjen s strani ponudnika
1.6.2. Diploma o zaključku študija
1.6.3. Potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu po ZGO
1.6.4. odločba IZS
Opomba: potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu po ZGO in Odločba IZS za univ.
dipl. pravnik ni potrebno.
III.2.4) Pridržana naročila: 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.
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-41/2006, zap
št. J N: ODIDSI-16/2006.
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: 26. 6. 2006 od 9. do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 6. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 29. 9. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 6.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da, Schengen vir.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 5. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-13044/06
Podaljšanje roka
V javnem razpisu za dobavo električne
energije v letih 2007–2009, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 28. 4.
2006, Ob-12241/06, se popravita naslednji točki:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 5. 2006 do
11. ure.
Kostak komunalno
stavbno podjetje d.d.
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Ob-13411/06

Podaljšanje roka
Obveščamo, da je naročnik podaljšal rok
za oddajo in odpiranje ponudb za: tovorna
vozila nad 7000 kg NDM – javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 40 z dne
14. 4. 2006, Ob-10343/06.
Rok za oddajo ponudb: 23. 5. 2006 do
8. ure.
Javno odpiranje ponudb: 23. 5. 2006 ob
9. uri.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 7/24840-2006

Ob-12922/06

Popravek
V razpisu za dobavo blaga ADSS optični kabel in obesna oprema za relacijo
RTP Ravne–RP Radlje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-11897/06, se spremeni točka IV.3.2), ki
se pravilno glasi: “Pridobiti ju je mogoče
do 22. 5. 2006”.
Elektro Celje, d.d.
Št. 102/1543/2006
Ob-13069/06
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: Marko Hrast, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Marko hrast@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo:
Elektro-Slovenija,
d.o.o., vložišče, vsak delovni dan od
10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11,
01/474-25-54, faks 01/474-25-02, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 58/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava VN opreme za RTP Cirkovce DV
polje 110 kV Kidričevo II. in RTP Laško
DV polje 110 kV Hrastnik in DV polje 110
kV Podlog.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Cirkovce, RTP Laško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
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dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljeni dobavi.
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 referenca proizvajalca za vsak
ponujeni sklop VN opreme (odklopniki, ločilniki), ki je dobavljena in je v obratovanju
v elektroenergetskem objektu (RTP) napetostnega nivoja 110 kV ali več na področju UCTE. Upoštevane bodo reference za
zadnjih šest let, ponudnik naj navede pogodbenega partnerja-končnega uporabnika,
leto dobave, št. pogodbe, pogodbeni objekt,
kamor je dobavil VN opremo, količino, napetostni nivo, tip VN opreme, kontaktno osebo
končnega uporabnika (priložen obrazec).
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost podatkov. Kolikor naročnik reference
ne bo mogel preveriti, je ne bo upošteval,
– garancijski rok za razpisano opremo je
60 mesecev od datuma prevzema opreme
na objektu,
– pogoji, ki so našteti v tehničnih razpisnih pogojih,
– rok dobave opreme je maksimalno 6
mesecev od sklenitve pogodbe,
– plačilni rok za dobavljeno opremo je 60
dni od datuma izdaje računa,
– v primeru, da ponudnik ni proizvajalec
razpisane opreme, mora predložiti fotokopijo izjave o zastopanju, potrjeno s strani proizvajalca, iz katere je razvidno, da je
pooblaščeni zastopnik. Izjava ne sme biti
starejša od 1 meseca,
– ponudnik mora v svoji ponudbi za opremo, ki jo ponuja, predložiti fotokopijo osnovne ponudbe proizvajalca opreme.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna ponudbena cena – (80%,)
2. potrjene reference proizvajalca na napetostni nivo 110 kV ali več na področju
UCTE – (10%),
3. usposobljenost osebja naročnika za
posege na opremi – (10%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 58/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 (5.000 +1.000 DDV).

Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 58/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 5. 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: 29. 5. 2006
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-13271/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: danica.mirnik@elektrocelje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktna
oseba: mag. Milan Vižintin, univ. dipl. inž.
el., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Sonja Marinček, soba 411/IV in Polonca Matko, soba 411/IV, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta:
sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 15/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
elementi za vodenje in zaščito.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – skladišče naročnika.
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: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 60 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot 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.
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: cena, rok plačila, rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2006 v pisni
obliki.
Cena: 8.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 15/06 (dokazilo
posredovati po faksu na št. 03/54-85-023).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 6. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2006 ob
11. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
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: Miroslav Ritovšek, univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-361,
GSM 031/610-477, Jože Blagotinšek, tel.
03/42-01-381.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 918/06

Ob-13265/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila št. »Izvedba elektromontažnih del
pri izgradnji RTP 110/10-20 kV Polje, RTP
110/20 kV Radeče in RTP 110 (35) 20 kV
Litija«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
40 z dne 14. 4. 2006, Ob-10937/06, se spremenijo naslednje točke:
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:

Št.

 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik se sicer ne spremenijo, vendar bo
naročnik starost dokumentov (garancija za
resnost ponudbe-ne starejša od 120 dni
od odpiranja ponudb, dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki so v pristojnosti
Davčne uprave RS, v skladu s predpisi RS ne starejše od 30 dni od odpiranja ponudb in
BON-1 ponudnika, oziroma če je ponudnik
samostojni podjetnik potrdila poslovnih bank
o podjetnikovi solventnosti- ne starejša od
30 dni od odpiranja ponudb), presojal glede
na novi datum odpiranja ponudb.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Uradni list RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10937/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 5. 2006, vsak
delovnik med 8.30 in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 5. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 12. 5.
2006 do 12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 5. 2006.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 33
Ob-12890/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o., Maribor, kontaktna oseba: Marko Hegedič, Jadranska cesta 28, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 300-88-00, faks 332-17-11, elektronska
pošta: info@jptom.si, internetni naslov:
www.jptom.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:
projektiranje in izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava kotla v kotlovnici TOM.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: TOM, d.o.o., Jadranska
cesta 28, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 1. 2007.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– izjava o predložitvi garancije za dobro
izvedbo posla,
– izjava o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
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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: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 90 točk,
2. reference – 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun 03132-1000002960 odprt pri SKB banki
d.d. PE Maribor. Razpisno dokumentacijo je
možno posredovati po pošti ob predhodnem
dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih
o naslovu in davčni številki ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2006
ob 11. uri, TOM d.o.o., Jadranska cesta 28,
Maribor, sejna soba II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Marko Hegedič, 02/300-88-39 mhegedic@jptom.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2006.
Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.,
Maribor

Storitve
Št. 0002074
Ob-13216/06
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: Ko-
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ščak Jože, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-700,
faks 01/58-20-701, elektronska pošta:
Joze.koscak@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 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/13/2006/TS-SG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
geotehnične storitve na plinovodih prenosnega plinovodnega omrežja v upravljanju družbe Geoplin plinovodi d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: geotehnične storitve na plinovodih prenosnega
plinovodnega omrežja v upravljanju družbe
Geoplin plinovodi d.o.o.
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:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
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 vsa potrebna
dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
3. Ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali biti zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno
obsojen.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi
izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Povprečni letni prihodek ponudnika v
zadnjih 3 poslovnih letih mora biti večji kot
35,000.000 SIT.
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2. Ponudnik mora v zadnjih 3 mesecih
pred oddajo ponudbe imeti poslovni izid pozitiven.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih
letih izdelana vsaj 2 projekta faze PZI za
sanacijo plazov in izvedena vsaj 2 nadzora
pri uspešni sanaciji plazov.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj 2 strokovna sodelavca z izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva ali
univerzitetni diplomirani inženir rudarstva,
ki izpolnjujeta z ZGO-1-UPB1 predpisane
pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega nadzornika.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom.
2. Ponudnik mora naročena dela pričeti
izvajati v 3 dneh, v nujnih primerih pa takoj
po prejetem naročilu.
3. V primeru skupne ponudbe morajo
skupni ponudniki predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: največ 5.
IV.2) Merila za oddajo:
I. faza – priznanje sposobnosti:
Število izdelanih projektov faze PZI za
sanacijo plazov v zadnjih petih letih.
Število izvedenih nadzorov pri uspešni
sanaciji plazov v zadnjih petih letih.
II. faza: sklenitev pogodbe:
Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/13/2006/TSSG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 5. 2006 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 5. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 12. 6. 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: odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb predložiti pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: naročnik bo
datum, čas in kraj odpiranja ponudb opredelil 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: 5. 5. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Ob-13272/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Darko Žvikart, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Sonja Marinček, soba 411/IV in Polonca Matko, soba 411/IV, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta:
sonja.marincek@elektro-celje.si,
polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 4/06-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
elektromontažna dela na NN vodih in napravah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
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: javno
naročilo se oddaja kot celota.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: eno leto po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. garancija za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo napak.
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: pogoji za vrednotenje sposobnosti skladno z 42. členom ZJN-1A.
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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; predpisi s področja zavarovalništva.
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: cena, rok plačila, odzivnost.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 4/06-S.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2006 v pisni obliki.
Cena: 8.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake storitev 4/06-S.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2006 ob
13. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
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: Darko Žvikart,
tel. 03/42-01-209.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-12880/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ Toneta Šraja-Aljoše/OŠ Jožeta Krajca Rakek/OŠ heroja Janeza Hribarja, kontaktna oseba: Milena Mišič,
Nova vas 4b/Partizanska c. 28/Cesta Notranjskega odreda 32, 1385/1381 Nova
vas/Rakek/Stari trg pri Ložu, Slovenija, tel.
01/709-80-14/705-25-10/707-12-50, faks
01/709-80-14/705-12-08/707-12-60.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih, za vsakega
od naročnikov, za čas od oddaje javnega
naročila do 31. 12. 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 101,1 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 78 točk,
– fiksnost cen – do 6 točk,
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– plačilni pogoji – do 6 točk,
– kakovost – do 6 točk,
– lastna proizvodnja – do 2 točki,
– odzivni čas za nujne dobave – do 2
točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1. sklop: meso in
mesni izdelki: Litijska mesarija d.d., kontaktna oseba: Irena Čož, Slatna 1, 1275
Šmartno, Slovenija, tel. 01/898-75-85, faks
01/898-75-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 11,475.990,82
SIT, najvišja ponudba 25,201.073,42 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija,
tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,011.349,70
SIT, najvišja ponudba 1,068.600,02 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva 29, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks
01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,064.789,69
SIT, najvišja ponudba 12,089.391,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Ljubljanske mlakarne d.d., kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00, faks
01/588-18-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,064.789,69
SIT, najvišja ponudba 12,089.391,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna
oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 93, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00, faks
03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,064.789,69
SIT, najvišja ponudba 12,089.391,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Pekarna Blatnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Nika Čeklanovič, Podgo-
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rica 25, 1312 Videm Dobrepolje, Slovenija,
tel. 01/780-78-36, faks 01/780-78-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,456.402,04
SIT, najvišja ponudba 26,705.581,97 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Pekarna Postojna d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomaž Čeligoj, Kolodvorska 5 c, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/700-08-15, faks 05/700-08-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,456.402,04
SIT, najvišja ponudba 26,705.581,97 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Mlinotest d.d., kontaktna
oseba: Jana Krašna, Tovarniška c. 14, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-09,
faks 05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,456.402,04
SIT, najvišja ponudba 26,705.582,97 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Mlinostest d.d., kontaktna oseba:
Jana Krašna, Tovarniška c. 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-09, faks
05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 888.417,79
SIT, najvišja ponudba 1,766.213,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00, faks
01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 888.417,79
SIT, najvišja ponudba 1,766.213,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo
Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,074.735,16 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 7. sklop: konzervirani izdelki: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,552.071,35
SIT, najvišja ponudba 4,352.865,90 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. 7. sklop: konzervirani izdelki: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo
Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,552.071,35
SIT, najvišja ponudba 4,352.865,90 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. 7. sklop: konzervirani izdelki: Era Disgro d.o.o., kontaktna oseba:
Dobrila Strehar, Goriška c. 68, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/366-44-23, faks
05/366-44-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,552.071,35
SIT, najvišja ponudba 4,352.865,90 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. 8. sklop: zamrznjena živila: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks
01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,416.485,17
SIT, najvišja ponudba 4,330.456,08 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop: zamrznjena živila:
Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-61-00, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,416.485,17
SIT, najvišja ponudba 4,330.456,08 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop: sadni sokovi, sirupi, ostale pijače: Opoj sokovi d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Suhadole 49a, 1218
Komenda, Slovenija, tel. 01/724-03-00, faks
01/724-03-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 119.123,50
SIT, najvišja ponudba 5,289.367,03 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop: sadni sokovi, sirupi, ostale pijače: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Srečo Trope, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 119.123,50
SIT, najvišja ponudba 5,289.367,03 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10. sklop: ostala
živila: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,821.880,86
SIT, najvišja ponudba 5,341.757,43 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,821.880,86
SIT, najvišja ponudba 5,341.757,43 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila: Era
Disgro d.o.o., kontaktna oseba: Dobrila Strehar, Goriška c. 68, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/366-44-23, faks 05/366-44-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,821.880,86
SIT, najvišja ponudba 5,341.757,43 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: 352/05 – 700
184/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006,
Ob-1644/06.
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: 2. 5. 2006.
OŠ Toneta Šraja-Aljoše
OŠ Jožeta Krajca Rakek
OŠ heroja Janeza Hribarja
Št. 223-06
Ob-12904/06
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, Ljubljana, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.

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:
15.51.10.00-3, glavni besednjak, dodatni
predmet: 15.50.00.00-3.
II.5) Kratek opis: nakup mleka in mlečnih izdelkov – po posameznih sklopih
– 22 sklopov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,668.526,65 SIT z DDV; (izbranih
sklopov).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Na podlagi navedenih meril iz razpisne
dokumentacije predmetnega javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 64/05: 2., 3., 4., 10., 11.,
16., 17., 18. in 20. sklop: Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska
Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena:
23,584.673,76 SIT z DDV.
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. 64: 9. in 14. sklop: Mlekarna Celeia Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena:
12,587.443,05 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 64/05: 19. sklop: Erfa Trgovsko podjetje d.o.o., Bevkova 12, 1233
Dob, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 564.273,78
SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.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: da; Ob-28282/05 - Uradni list RS, št.
93 z dne 21. 10. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo za 1., 5., 6.,
7., 8., 12., 13., 15., 21 in 22. sklop predmetnega javnega naročila v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 ni bilo oddano.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-12905/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
medicino, kontaktna oseba: Peter Kavčič,
dipl. ekon., Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/543-82-02, 01/543-82-88,
internetni naslov: www.ztm.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN B 02/06.
II.5) Kratek opis: dobava tehničnih plinov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 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: javno naročilo št. sklop 1: tehnični plini:
Messer Slovenija d.o.o., Jugova 20, 2342
Ruše, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,814.944 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. sklop 2: plin za sterilizacijo: TPJ Jesenice d.o.o., Cesta 1. maja 42,
4270 Jesenice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,081.040 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-5297/06 z dne 3. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-12907/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.85.21.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 007/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup FM oddajnikov
za oddajanje radijskih programov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena, digitalni vhod, garancija, višina,
izkoristek oddajnika.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 007/2006-E-ODP/B:
ACORN d.o.o., kontaktna oseba: Branko
Šturm, Cesta v Gorice 38, 1000 Ljubljana,
tel. 01/423-11-43, faks 01/256-39-76.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,576.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 007/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 19-20 z dne 24. 2.
2006; Ob-4750/06.
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: 3. 5. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-13054/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-89-752,
faks 01/42-55-508, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov:
www.dz-rs.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: DZ-044-01/2006-1.
II.5) Kratek opis: nakup in namestitev
osebnih računalnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: S&T Hermes Plus d.d., kontaktna
oseba: Nika Perko, Leskoškova cesta 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-55-200,
faks 01/58-55-201, elektronska pošta:
info@snt.si, internetni naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,538.120 SIT;
najnižja ponudba 44,538.120 SIT, najvišja
ponudba 48,459.620 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: DZ-044-01/2006-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 8 z dne 13. 1. 2006,
Ob-8232/06.
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: 28. 4. 2006.
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-13055/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-89-752,
faks 01/42-55-508, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov:
www.dz-rs.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: DZ-044-01/2006-2.
II.5) Kratek opis: nakup LCD zaslonov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: S&T Hermes Plus d.d., kontaktna
oseba: Nika Perko, Leskoškova cesta 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-55-200,
faks 01/58-55-201, elektronska pošta:
into@snt.si, internetni naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,023.200 SIT; najnižja
ponudba 6,023.200 SIT, najvišja ponudba
6,449.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: DZ-044-01/2006-2.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 8 z dne 13. 1. 2006,
Ob-8232/06.
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: 28. 4. 2006.
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-13056/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dijaški dom Lizike Jančar, kontaktna oseba:
mag. Jože Slana, Titova cesta 24a, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/300-46-00, faks
02/300-46-77, elektronska pošta: tajnistvo.dd-mblj@guest.arnes.si, internetni naslov: www.d-lizjan.mb.edus.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago,
sukcesivna dobava kurilnega olja EL.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena – 90%,
– plačilni rok – 10%.
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. 1: skupina: meso in mesni
izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija;
MIR Mesna industrija Radgona d.d., Ljutomerska 28a, 9250 Gornja Radgona, Slove-
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nija; Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje
17, 3000 Celje, Slovenija; Kristijan Nikl s.p.
- Mesarstvo, Betnavska cesta 122, 2000
Maribor, Slovenija; Pivka Perutninarstvo
d.d., Kal 1, 6257 Pivka, Slovenija; Košaki
TMI d.d., Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor,
Slovenija; Era – SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: najnižja ponudba: 583.500 SIT, najvišja
ponudba: 30,249.500 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: skupina A: mleko in
mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija; Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 7,826.000
SIT, najvišja ponudba: 8,007.030,41 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: skupina A: kruh in pekovski izdelki: Delacorda d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 11, 2314 Zgornja Polskava,
Slovenija; Agro Styria d.o.o., Pesnica 48,
2211 Pesnica, Slovenija; Kruh pecivo d.d.,
Ulica Jožice Flander 2, 2000 Maribor, Slovenija; PPS-Pekarne Ptuj, d.d., Rogozniška
cesta 2, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 5,579.832,94
SIT, najvišja ponudba: 6,258.433,17 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4: skupina A: moka,
mlevski izdelki, testenine in mlečni izdelki:
M.M. Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9245
Sp. Ivanjci, Slovenija; kruh pecivo d.d., Ulica
Jožice Flander 2, 2000 Maribor, Slovenija;
Era – SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija; Delacorda d.o.o., Ulica Pohorskega
bataljona 11, 2314 Zgornja Polskava, Slovenija; Pitus d.o.o., Pesnica 14a, 2201 Zg.
Kungota, Slovenija; Mercator – SVS d.d.,
Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: najnižja ponudba: 788.940,09 SIT,
najvišja ponudba: 3,784.820 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija;
Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana,
Slovenija; Pitus d.o.o., Pesnica 14a, 2201
Zg. Kungota, Slovenija; Mariva d.o.o., Liminjanska 111, 6320 Portorož, Slovenija;
Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor,
Osojnikova 5, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,267.000
SIT, najvišja ponudba: 8,203.936,86 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: skupina A: sokovi, čaji
in sirupi: Mercator – SVS d.d., Rogozniška
c. 8, 2250 Ptuj, Slovenija; Fructal Živilska
industrija d.d., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija; Era – SV d.o.o., Ob
Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija; Pitus d.o.o.,
Pesnica 14a, 2201 Zg. Kungota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-
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la (brez DDV): najnižja ponudba: 1,699.441
SIT, najvišja ponudba: 2,393.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: skupina A: konzervirana živila in majoneze: Pitus d.o.o., Pesnica
14a, 2201 Zg. Kungota, Slovenija; BrumecRučigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
Slovenija; Era – SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj, Slovenija; Droga Kolinska d.d.,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija;
Podravka d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija; Mercator – SVS d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 665.800
SIT, najvišja ponudba: 2,414.990 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8: skupina A: ostalo
prehrambeno blago: Era – SV d.o.o., Ob
Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija; Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana,
Slovenija; Mercator – SVS d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj, Slovenija; Pitus d.o.o.,
Pesnica 14a, 2201 Zg. Kungota, Slovenija;
Podravka d.o.o., Tivolska 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: 1,919.500
SIT, najvišja ponudba: 9,472.870 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo skupina B: sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja: Horizont
d.o.o., kontaktna oseba: Vodovodna cesta
30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 12,650.000
SIT, najvišja ponudba: 12,860.870 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 25.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 430-41/2006, Ob-4893/2006 z dne
24. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2006.
Dijaški dom Lizike Jančar
Št. 200-1/06-9
Ob-13059/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet
JN: Metka Štefančič, mag. farm., spec. klinične farm., vodja lekarne (05/330-16-80);
za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar,
univ. dipl. ekon. (05/33-01-550); za pravna
vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica (05/33-01-580), Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN „zdravila“ 200-1/06.

II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava zdravil in medicinskega
potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,812.287 SIT/2 meseca.
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni s pogajanji.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-22 – objava v
Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005:
Medis d.o.o., kontaktna oseba: direktor Tone
Strnad, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 849.284 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-22 – objava v
Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005:
Gopharm d.d., kontaktna oseba: Karolina
Kobal Žvanut – direktorica, Cesta 25. junija
1d, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,949.832 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-22 – objava v Ur.
l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Marko Bokal
– direktor, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,866.647 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200-4/05-22 – objava v Ur.
l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005: Medias International d.o.o., kontaktna oseba:
Diana Dimnik – direktorica, Leskoškova 9d,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 826.833 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3443/06 z dne 17. 2. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 220-1/04-129
Ob-13060/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano 220-1/04 – obdobje 1. 4. 2006–30. 9.
2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava živil in materiala za prehrano za naročnika v navedenem obdobju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140 mio SIT/letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Agro Gorica
d.d., Vrtojbenska 48, 5290 Šempeter, Slovenija, tel. 05/330-30-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,674.133 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: BrumecRučigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
Slovenija, tel. 01/530-91-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,110.601 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
Slovenija, tel. 03/713-38-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,309.119 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Kmetijska
zadruga Vipava z.o.o., Goriška cesta 13,
5271 Vipava, Slovenija, tel. 05/364-43-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,690.575 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Kras
d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. 05/731-03-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,002.620 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Ledo d.o.o.,
Brnčičeva ul. 29, 1231 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/563-22-76.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,195.620 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mariva
d.o.o., Liminjanska 111, 6320 Portorož, Slovenija, tel. 05/671-10-21.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,197.092 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: MIP d.d.,
Panovška cesta 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-41-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,947.670 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mogota
d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-41-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,118.478 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Pecivo
d.d., Rejčeva ulica 26, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/335-83-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,215.462 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel. 01/366-60-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 742.878 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mlinotest
d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,908.807 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Peloz
d.o.o., Loke 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/300-28-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,287.385 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/749-01-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,627.758 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Uroš Cej
s.p., Cesta na Čuklje 46, 5290 Šempeter,
Slovenija, tel. 05/303-57-69.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52.212 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-61-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,990.761 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

48-49 / 12. 5. 2006 /

Stran

3663

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,850.418 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20730/04 z dne 30. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 262-1/05
Ob-13061/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: tehnični material JN 262-1/05
– za obdobje 1. 5. 2006–31. 10. 2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava tehničnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12 mio SIT/letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 262-1/05 – objava v Ur. l.
RS, št. 15-16 z dne 18. 2. 2005: Daimond
d.d., Žnidarčičeva ulica 19, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/393-89-00,
faks 05/393-89-09, elektronska pošta: daimond@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 559.355 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 262-1/05 – objava v Ur.
l. RS, št. 15-16 z dne 18. 2. 2005: Sava
Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-02-00, faks
01/280-03-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,296.378 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 262-1/05 – objava
v Ur. l. RS, št. 15-16 z dne 18. 2. 2005:
Soča Oprema d.o.o., Linhartova 51, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-42-52, faks
01/437-64-63.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 996.573 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-4317/05 z dne 18. 2. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 430-54/2006-24
Ob-13090/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne osebe: Boštjan Purkat, Dušan Cirar in Marjeta
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Kordiš, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-52,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 32/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: nakup obutve po sklopih:
1. sklop: škornji,
2. sklop: športna obutev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 141,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 60 točk,
– ocena vzorca – 40 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 32/2006-ODP: I. sklop:
škornji: Gojzar d.o.o. Žiri, kontaktna oseba:
Erik Burjek, Loška c. 41, 4226 Žiri, Slovenija, tel. 04/51-06-300, faks 04/51-06-301,
elektronska pošta: info@gojzar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 111,600.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 32/2006-ODP: II. sklop:
športna obutev: MI-2 Group d.o.o., Brdnikova 34a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/422-88-05, faks 01/422-88-06, elektronska pošta: Mi2mitja@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,160.000 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: 430-54/2006-24.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-2471/06 z dne 3. 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: 4. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 264/06
Ob-13160/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: Andrej Perko, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-92-92, faks 01/478-92-06, elektronska pošta: andrej.perko1@gov.si, internetni
naslov: www.arsktrp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik: »AKTRPGPS-023-13/2006«.
II.5) Kratek opis: dobava GPS sprejemnikov s pripadajočo programsko opremo, količina: 20.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – 95 točk,
2. garancija – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 023-13/2006: /.
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.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-7425/06 z dne 17. 3. 2006.
VI.7) Drugi podatki: dne 3. 5. 2006 smo
poslali obvestilo obema ponudnikoma, da
se njihovi ponudbi zavrne, ker sta nepravilni oziroma ne izpolnjujeta vseh pogojev
naročnika.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-13165/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 10.
II.5) Kratek opis: analizator za biokemijske preiskave z reagenti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: ocenjena vrednost analizatorja 54,000.000 SIT z
DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80 točk,
– tehnične karakteristike – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Kemofarmacija, d.d., Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 445,400.768,98
SIT od tega:
– 44,496.000 SIT z DDV analizator,
– 400,904.768,90 SIT z DDV reagenti in
ostali material za obdobje sedmih let.
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. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 110 z dne 9. 12.
2005, Ob-34447/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-13177/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: branka.esih@arnes.si, internetni
naslov: www.arnes.si.

I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.21.44.00-3.
II.5) Kratek opis: najem para optičnih
vlaken.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo Optika MB 2006: KRS Rotovž, kontaktna oseba: Ferdinand Valenčak,
Cankarjeva 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/229-72-00, faks 02/229-72-07, elektronska pošta: info@krs-rotovz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,720.000 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:
5. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33 z dne 31. 3. 2006,
Ob-9114/06.
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: 5. 5. 2006.
Arnes
Ob-13185/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711,
faks 01/47-79-698, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 25.22.33.00-3, dopolnilni besednjak:
E056-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 4/06.
II.5) Kratek opis: dobava posod za odlaganje komunalnih odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 131,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 60 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– garancijska doba: 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 4/06: Vigrad d.o.o.,
Kocbekova 30a, 3202 Ljubečna, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 69,008.000 SIT;
najnižja ponudba 69,008.000 SIT, najvišja
ponudba 82,295.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 4/06: Vigrad d.o.o.,
Kocbekova 30a, 3202 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,978.500 SIT;
najnižja ponudba 13,978.500 SIT, najvišja
ponudba 13,978.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR B 4/06: EKO-LES
d.o.o., Rajšpova 22, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,470.000 SIT;
najnižja ponudba 27,470.000 SIT, najvišja
ponudba 35,643.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR B4/06: EKO-LES
d.o.o., Rajšpova 22, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,640.000 SIT;
najnižja ponudba 12,640.000 SIT, najvišja
ponudba 16,952.500 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: JR B 4/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006,
Ob-2288/06.
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: 5. 5. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-13187/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-92-04, faks 01/587-94-06,
elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.20.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PO-INFO-02/05.
II.5) Kratek opis: strežniška oprema
SUN.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.

Št.

IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. POINFO-02/05: Marand Inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Drago Novak, Cesta v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/283-33-77, faks 01/283-33-88, elektronska pošta: Suns@marand.si, internetni
naslov: www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 129,516.505,19 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: PO-INFO-02/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: sofinancer javnega
naročila je Republika Slovenija, Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-13252/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Grbac, Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-44-16,
faks 01/291-48-33, elektronska pošta: gorazd.grbac@slo-zeleznice.si, internetni naslov: www.slo-zeleznice.si.
II.4) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: herbicidi za zatiranje
plevela – 5000 litrov glufosinat.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Agroruše d.o.o., kontaktna oseba: Andrej
Slogovič, Tovarniška 27, 2342 Ruše, Slovenija, tel. 02/669-07-10, faks 02/669-07-66.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,551.900 SIT
brez DDV.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): edini ponudnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL : da ; 1432/06 z dne 27. 1. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-13405/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gasilska zveza občine Radovljica, kontaktna oseba: Janez Koselj, Gorenjska
cesta 31, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-50-60, faks 04/530-50-61, elektron-
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ska pošta: gzor@siol.net, internetni naslov:
www.gzveza-radovljica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: predmet nabave je
gasilsko vozilo s cisterno (GVC 16/25). S
kabino 1+6, rezervoarjem za vodo(2500
l), ustrezno črpalko in ostalo gasilsko
tehnično opremo. Vozilo mora omogočati
tudi vožnjo v težjih pogojih (blato, sneg)
in po neutrjenem terenu. Vozilo se bo
uporabljalo za gašenje večjih požarov in
oskrbo požarišča z vodo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
WEBO d.o.o., kontaktna oseba: Borut Satler, Dragomelj 84, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/560-30-10, faks 01/560-30-12,
elektronska pošta: borut@webo.si, internetni naslov: www.webo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,083.539,80 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:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006,
Ob-6072/06.
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: 8. 5. 2006.
Gasilska zveza občine Radovljica

Gradnje
Ob-12885/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba: Irma
Bračko, Pohorska c. 15, 2311 Hoče, Slovenije, tel. 02/616-53-20, faks 02/616-53-30,
elektronska pošta: irma.bracko@hoce-slivnica.si, internetni naslov: www.hoce-slivnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-03/2006.
II.5) Kratek opis: dozidava vrtca v Slivnici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 80%,
2. reference – 10%,
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3. usposobljenost strokovnega kadra
– 5%,
4. oprema izvajalca – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
naročilo se ni oddalo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006,
Ob-6794/06.
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: 3. 5. 2006.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-12917/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(e): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Služba
za javna naročila, v roke: Breda Kosec, tel.
01/478-18-21, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-18-78.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja Policijske postaje Ormož z vsemi rušitveno, pripravljalnimi,
gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli z zunanjo ureditvijo in komunalno
energetsko napajanje, šifra 430-19/2006,
zap. št. jn.: 07/06VV-POG.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ormož.
Šifra NUTS: SI001.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 591,061.218,75 SIT z 20%
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: šifra 430-19/2006,
zap. št. JN.: 07/06 VV-POG (zveza šifra:
430-14/2005, zap. št. JN.: 41/05 VV).
Št. naročila 430-19/2006.
Naslov: Gradnja policijske postaje Ormož z vsemi rušitveno pripravljalnimi, gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli z
zunanjo ureditvijo in komunalnim energetskim napajanjem.
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31,
9000 Murska Sobota, Slovenija, e-pošta:
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info@sgp-pomgrad.si, tel. 02/534-18-00,
faks 02/534-18-25.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 700,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
591,061.218,75 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: število mesecev: 10.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: krovsko kleparska dela 11,918.657,60 SIT, mizarska dela 12,357.898 SIT, keramičarska
dela 16,425.410,20 SIT, alu- steklarska dela
16,763.960 SIT, dela v aluminiju 18,768.308
SIT, slikopleskarka dela 7,798.190 SIT, fasaderska dela 12,936.978 SIT, lahke predelne stene in stropov 18,349.976,50 SIT,
elektroinštalacije 91,649.921,75 SIT, strojne
instalacije 81,997.512 SIT.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Dunajska 54, 1001 Ljubljana, PP 704, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00, internetni naslov: http://intranet.sigov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
01/478-18-21, intenetni naslov: www.mju.si,
faks 01/478-18-78.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 4. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-13050/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 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: 3/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba ročnih izkopov na vodovodnem omrežju, ki obsega opravljanje ročnih izkopov in zasipov jarkov pri
vzdrževalnih in intervencijskih delih na
vodovodnem omrežju, čiščenje rastja
in grmovja okoli vodovodnih objektov,
pomožna dela pri odpravljanju okvar ter
intervencijskih delih na vodovodnem sistemu, ročno kidanje snega, ročna dela pri
vzdrževanju ulic, cest in trgov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno, odzivni čas in reference.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/2006: Zidarstvo in fasaderstvo Irfan Fetaj, s.p., kontaktna oseba:
Irfan Fetaj, Tavčarjeva ulica 49, 4000 Kranj,
Slovenija, tel. 040/640-756.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 109,246.176 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6808/06 z dne 10. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 110-1/06
Ob-13196/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 452.21.1.21-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000505.
II.5) Kratek opis: AC A2 Karavanke–
Obrežje; odsek Vrba–Peračica od km
19.000 do km 28.780: trasa od km 19.000
do km 28.780 in viadukt 6-1 Zgoša in viadukt 6-2 Dobruša.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16.900,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1: J.V. SCT d.d., Ljubljana
+ Primorje d.d., Ajdovščina + CP Ljubljana
d.d., Ljubljana + Strabag AG, Avstrija, kontaktna oseba: Stanislav Černe, univ. dipl.
inž. grad., Avstrija, Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 12.033,105.370,14
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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika stori-tev: javno naročilo št. 2: J.V. Primorje
d.d., Ajdovščina + SCT d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Aleš Bratina, univ. dipl. inž.
grad., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala: cena: 2.972,689.154,89 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000505.
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; 106/05 z dne 25. 11. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-13197/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročil: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.1.21-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000660.
II.5) Kratek opis: obnova viadukta Verd
AC odsek: Vrhnika–Logatec 0653 VA 0143
v km 1.100 (levi); L= 586,6 M in 0053 VA
0144 v km 1.100 (desni); l= 619,6 M.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.476,000.000 SIT:
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1: J.V. SCT d.d., Ljubljana
+ Primorje d.d., Ajdovščina, 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: 1.346,811.359,61
SIT,
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000660.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 112-113/05 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: 5. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-13198/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Ce-
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lje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 452.21.1.11-3, 452.33.1.44-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00773.
II.5) Kratek opis: AC Lenart–Beltinci,
pododsek Cogetinci–Vučja vas, II. etapa
od km 0+450 do km 3+400.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6.470,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1: J.V. SCT d.d., Ljubljana
+ Primorje d.d., Ajdovščina + SGP Pomgrad
d.d., Murska Sobota + CGP d.d., Novo mesto + Vegrad d.d., Velenje, 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: 6.320,122.264,38
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00773.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 4/06 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: 5. 5. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-13262/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, kontaktna oseba: Duša Bosnić, inž. gr.,
Novi trg 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-61-00, faks 01/425-34-23, elektronska pošta: sazu@sazu.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za Sanacijo in
adaptacijo stavbe Novi trg 2 v Ljubljani,
atrij/vezni trakt, V. faza. Celoten obseg del
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 122,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-146/1-06: SCT stanovanjski inženiring d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Marija Djokič, Štihova ulica 26,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-64-18,
faks 01/230-64-26, elektronska pošta: marija.djokic pri sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 128,754.860 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 60,000.000 SIT. Delež: 55%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 15-17 z dne 17. 2.
2006, Ob-3901/06.
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: 4. 5. 2006.
Slovenska akademija znanosti
in umetnosti
Ob-13270/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna (-e)
točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Služba za javna naročila, 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.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna (-o) področja (-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških
in instalaterskih del za gradnjo policijske
postaje Metlika, šifra: 430-122/2005, zap.
št. JN: 38/05 VV.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja;
– izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Metlika.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45. 21. 00. 00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): vrednost: 543,029.552,22 SIT, po stopnji
20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: šifra: 430-122/2005,
zap. št. JN: 38/05 VV.
Št. naročila 430-122/2005
Naslov: izvedba gradbenih, obrtniških in
instalaterskih del za gradnjo policijske postaje Metlika.
V.I) Datum oddaje naročila: 17. 3. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: CGP
Cestno in gradbeno podjetje d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo Mesto, Slovenija,
e-pošta: info@cgp.si, tel. 07/394-27-00, faks
07/394-27-50.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 696,000.000 SIT; po stopnji 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
543,029.552,22 SIT, po stopnji 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
strojni ometi: 11,389.320 SIT, tlakarska
dela: 10,464.000 SIT, strojna in elektro instalacijska dela: 191,117.200 SIT, slikopleskarska-fasaderska dela: 12,772.360 SIT,
krovsko-kleparska dela: 13,686.103 SIT,
ključavničarska dela: 11,049.900 SIT, mizarska dela: 9,316.500 SIT, keramičarska
dela: 10,175.568 SIT, kamnoseška dela:
7,521.360 SIT, alu dela: 38,789.960 SIT,
podopolagalska dela: 10,635.800 SIT, slikopleskarstvo: 8,168.820 SIT, obešeni stropovi: 10,720.000 SIT (vsi zneski so z DDV).
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengenski vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Dunajska 54, 1001 PP 704 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
intenetni naslov: http://intranet.sigov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlagatelju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno pravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. 01/478-18-22,
faks 01/478-18-78.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 5. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Storitve
Št. 8000-20/2006/1
Ob-12881/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Veronika Korosec,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/307-74-30, elektronska pošta: veronika.korosec@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-004/06-S.
II.5) Kratek opis: nakup blaga in storitev potrebnih za izdajanje kartice zdravstvenega zavarovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. direkcija-004/06-S: Radeče papir d.d., kontaktna oseba: Franci Kadunc, Njivice 7, 1433 Radeče, Slovenija.
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-004/06-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2006.
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. 5. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-12882/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna
oseba: Simon Figar, Gregorčičeva 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-26-30,
faks +386/1/251-23-12, elektronska pošta: simon.figar@gov.si, internetni naslov:
http://www.uvi.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 78.20.00.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 88442.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: UVI 10/2006.
II.5) Kratek opis: storitve tiska publikacij in drugih gradiv za potrebe Urada
Vlade RS za informiranje.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– večji skupni seštevek navedene vrednosti najvišjih 15 referenc.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. UVI 10/2006: Birografika
Bori d.o.o., kontaktna oseba: Marko Rakovič, Linhartova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/472-04-10, faks 01/232-66-95, elektronska pošta: info@birografikabori.si, internetni naslov: www.birografikabori.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. UVI 10/2006: Eurograf, podjetje za grafično dejavnost,
poslovne storitve in trgovino d.o.o., kontaktna oseba: Maja R. Mrevlje, Štrbenkova cesta 6, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-14-30, faks 03/898-14-61, elektronska pošta: info@eurograf.si, internetni naslov: www.eurograf.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. UVI 10/2006: Herle M&V
d.o.o., kontaktna oseba: Viktor Herle, IC Trzin, Dobrave 3, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/562-12-90, faks 01/562-12-93, elektronska pošta: tisk@herle.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. UVI 10/2006: Primaprint,
Miro Petek s.p., kontaktna oseba: Miro Petek, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/519-02-73, faks
01/518-50-91, elektronska pošta: tiskarnapetek@siol.net.
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. UVI 10/2006: Plusbiro d.o.o., kontaktna oseba: Slavko Repovž,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-09-08, faks 01/472-09-60, elektronska pošta: Slavko.repovz@plusbiro.si, internetni naslov: www.plusbiro.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. UVI 10/2006: Utrip Brežice d.o.o., kontaktna oseba: Bernarda Sušnik, Marof 2, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/49-61-193, 49-93-080, faks 07/49-90-811,
elektronska pošta: utrip@siol.net.
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: UVI 10/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 17 z dne 17. 2. 2006,
Ob-4059/06.
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: 3. 5. 2006.
Urad Vlade RS za informiranje
Ob-12895/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Aljoša Drešar, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta (email): aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): IA 14.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-1/2006-S-AD.
II.5) Kratek opis: storitve čiščenja prostorov Psihiatrične klinike Ljubljana za
obdobje 5 let v ocenjeni vrednosti 700
mio SIT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): storitve čiščenja prostorov za obdobje 5 let v ocenjeni vrednosti 700 mio SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-O-1/2006-S-AD:
DIW Service d.o.o., kontaktna oseba: Drago Petek, direktor, Puhova 15, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 00386/2/471-67-50,
faks 00386/2/471-67-60, elektronska pošta:
info@si.diw-service.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 5,305.711
SIT za mesečno čiščenje vseh površin Psihiatrične klinike Ljubljana.
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-O-1/2006-SAD.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-37986/05 z dne 13. 1. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 4. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-12896/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Aljoša Drešar, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/5872-100,
faks 01/528-46-18, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 25.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): IB 25.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-17/2005-S-MB.
II.5) Kratek opis: laboratorijske storitve
za potrebe PK Ljubljana za dobo dveh let
v skupni ocenjeni vrednosti 44,400.000
SIT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): laboratorijske storitve za potrebe PK
Ljubljana za dobo dveh let v skupni ocenjeni
vrednosti 44,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-O-17/2005-S-MB:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba:
Darinka Miklavčič, direktorica, Zaloška 2,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: najnižja ponudba:
22,199.986 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: JN-O-17/2005S-MB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 4. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-2981/06 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: 28. 4. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 430-50/2005-17
Ob-12909/06
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: 05.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64.21.41.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 448/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: sklenitev naročniškega razmerja, tarifiranja in obračunavanja
(Airtime) Inmarsat satelitskih storitev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 74,000.000 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:
Cifra d.o.o., kontaktna oseba: Peter Benedik, Stegne 21c, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/511-34-50, faks 01/511-15-90, elektronska pošta: Info@cifra.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: okvirna vrednost pogodbe znaša
89,000.000 SIT z vključenim 20% DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-50/2005-17.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 2006/S18-019840 z dne 27. 1. 2006
in Ob-722/06 z dne 20. 1. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12916/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja upravno administrativna šola, kontaktna oseba: Darja Vidovič, Poljanska 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-17-167,
faks 01/431-50-55, elektronska pošta: darja.vidovic1@guest.arnes.si, internetni naslov: www.suaslj.com.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: čiščenje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2005.
II.5) Kratek opis: čiščenje Srednje
upravno administrativne šole Ljubljana
in športne dvorane Poljane za dobo 1
leta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 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. 01/2005: Cleaning d.o.o.,
kontaktna oseba: Matjaž Madon, Cesta 24.
junija 25, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija, tel. 01/560-03-20, faks 01/560-03-30,
elektronska pošta: info@cleaning.si, internetni naslov: www.cleaning.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,578.756,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 4/06, Ob-21/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Srednja upravno administrativna šola
Ljubljana
Ob-13033/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 9-1A.
II.5) Kratek opis: revidiranje letnega poročila Pošte Slovenije, d.o.o. in skupine
Pošta Slovenije, d.o.o.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/S: Deloitte & Touche
d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,400.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-5298/06 z dne 3. 3. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-13063/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
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04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izbira dobavitelja električne energije
za potrebe podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. za obdobje treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 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. 1/2006: Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Karmen Šmon,
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-30-00, faks 04/208-36-00,
elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, internetni naslov: http://www.elektrogorenjska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena električne energije po
pogodbi za 1 kwh brez DDV znaša:
Čas
VT
MT
ET

Cena za 2006
15,36 SIT/kWh
7,85 SIT/kWh
13,36 SIT/kWh

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3122/06 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: 5. 5. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-13095/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel.
386/5/664-61-00, faks 386/5/627-16-02,
elektronska pošta: info@koper.si, internetni
naslov: www.koper.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
55.52.11.00 – 9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPC 93323; NACE
88.10.
II.5) Kratek opis: dnevni razvoz kosil na
dom v Mestni občini Koper od 1. 4. 2006
do 31. 3. 2007 z možnostjo podaljšanja v
skladu z 2. točko 97. člena ZJN-1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja končna
cena dnevnega razvoza kosil.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV-S-4/2006: Avtoprevozništvo Aleksandar Pešić s.p., kontaktna
oseba: Aleksandar Pešić, Krožna cesta 54,
6000 Koper, Slovenija, tel. 041/697-542.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,219.405 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:
31. 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: 5. 5. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-13186/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711,
faks 01/47-79-698, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 66.33.62.00-6, dopolnilni besednjak:
E131-0; dodatni predmeti, glavni besednjak: 66.33.41.00-1, dopolnilni besednjak:
E131-0; dodatni predmeti, glavni besednjak: 66.33.11.00-0, dopolnilni besednjak:
E131-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S3/06.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– višina premije: 85 točk,
– reference ponudnika: 10 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR S3/06: Zavarovalnica
Tilia d.d., Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,391.450 SIT;
najnižja ponudba 10,391.450 SIT, najvišja
ponudba 16,238.835 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. JR S 3/06: Zavarovalnica
Tilia d.d., Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,937.627 SIT; najnižja
ponudba 3,937.627 SIT, najvišja ponudba
6,439.352,44 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. JR S 3/06: Zavarovalnica
Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,149.711,20 SIT;
najnižja ponudba 2,149.711,20 SIT, najvišja
ponudba 4,682.180 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR S 3/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 6 z dne 20. 1. 2006,
Ob-661/06.
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: 5. 5. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-13250/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 00386/1/478-48-00, v roke: Nives Jurcan, faks 00386/1/478-48-34, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov naročnika: http: www.gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: podpora programski rešitvi zemljiškega katastra (PP INKAT), Podpora
programski rešitvi zemljiškega katastra (PP
GEKAT-GEOS), Podpora programskim rešitvam zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP
DEVO, PP EDIT_DKN; PP EDIT; Centralni
nivo) in katastra stavb, Podpora aplikacij
in baz podatkov registra prostorskih enot
ter tehnična pomoč uporabnikom registra
prostorskih enot.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: naloge se izvajajo
delno v prostorih naročnika in njegovih območnih geodetskih upravah ter geodetskih
pisarnah, delno v prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Šifra: NUTS SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
1. naloga: podpora programski rešitvi
zemljiškega katastra (PP INKAT),
2. naloga: podpora programski rešitvi
zemljiškega katastra (PP GEKAT-GEOS),
3. naloga: podpora programskim rešitvam zemljiškega katastra (lokalni nivo:
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PP DEVO, PP EDIT_DKN; PP EDIT; Centralni nivo) in katastra stavb.
4. naloga: podpora aplikacij in baz
podatkov registra prostorskih enot ter
tehnična pomoč uporabnikom registra
prostorskih enot.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72266000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): 137,456.651 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. ponujena cena
2. reference vodje naloge in
sodelujočih strokovnjakov
3. metodološki pristop

Ponderiranje

60
20
20

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Podora programski rešitvi zemljiškega katastra (PP INKAT)
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: KRIM d.o.o., Pod hribom cesta III
3, 1290 Grosuplje, Slovenija, e-pošta:
krim@krim.si, tel. 00386/1/786-56-88, faks
00386/1/786-52-20.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
26,800.000 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
13 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Podpora programski rešitvi zemljiškega katastra (PP GEKAT-GEOS)
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ZElA d.o.o., Gregorčičeva ulica 33, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
00386/2/229-66-40, faks 00386/2/229-66-41,
e-pošta: iztok.zrelec@zeia.si, internetni naslov: http://www.zeia.si/.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7,860.000 SIT, z 20% DDV:
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
13 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Podpora programskim rešitvam zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP
DEVO, PP EDIT_DKN; PP EDIT; Centralni
nivo) in katastra stavb
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IGEA
d.o.o., Koprska cesta 94, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/20-07-600, faks

Št.

00386/1/25-67-867, e-pošta: info@igea.si,
internetni naslov: http://www.igea.si/.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
88,452.760 SIT z 20% DDV:
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan pod izvajalcem:
Delež: 35.6%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
Pri izvedbi naslednjih nalog po tej pogodbi bodo sodelovali podizvajalci oziroma
zunanji sodelavci posamezniki, in sicer:
– Omsoft d.o.o., Ulica bratov Učakar 64,
1000 Ljubljana, ki bo opravil delo oziroma
bo sodeloval pri naslednjih nalogah:
Vzdrževanje aplikativnega programa za
obdelavo grafičnih podatkov parcel – CBZKgrafika, ki obsega:
– preventivno vzdrževanje, ki vsebuje
odpravljanje napak, odkritih pri uporabi programskega paketa,
– odpravljanje starih še nepopravljenih
napak,
– izvedba popravkov aplikacije na strani
odjemalca in strežnika,
– manjše spremembe v delovanju programskega paketa (popravki uporabniškega vmesnika, enostavne spremembe izpisov,...),
– vzdrževanje priročnika in celotne dokumentacije programskega paketa,
– redno testiranje programskega paketa
ob izvedbi sprememb in dopolnitev,
– priprava novih verzij programskega paketa in inštalacija pri naročniku,
– intervencije izvajalca na HW in SW
opremi naročnika, na kateri je inštaliran programski paket,
– dosegljivost za uporabnike v delovnem
času preko telefona ali e-maila,
– mesečno evidentiranje vseh pripomb,
težav in izvedenih nalog kot poročilo o vzdrževanju do 25. v tekočem mesecu,
– Jakša Group d.o.o., Resljeva cesta 27,
1000 Ljubljana, ki bo opravil delo oziroma
bo sodeloval pri naslednjih nalogah:
Vzdrževanje programskega paketa CB
Stavbe, ki obsega:
– periodične preventivne preglede pri naročniku (aplikacijski strežnik, baza podatkov,
prostor na disku,..),
– preventivno vzdrževanje, ki vsebuje
odpravljanje napak, odkritih pri uporabi programskega paketa,
– odpravljanje starih, še neodkritih napak,
– manjše spremembe v delovanju programskega paketa (popravki uporabniškega vmesnika, enostavne spremembe izpisov,...),
– vzdrževanje priročnika in celotne dokumentacije programskega paketa,
– redno testiranje programskega paketa
ob izvedbi sprememb in dopolnitev,
– priprava novih verzij programskega paketa in inštalacija pri naročniku,
– intervencije izvajalca na HW in SW
opremi naročnika, na kateri sta inštalirana
programska paketa, ki so potrebne za pravilno delovanje programskih paketov,
– dosegljivost za uporabnike v delovnem
času preko telefona ali e-maila,
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– mesečno evidentiranje vseh pripomb,
težav in izvedenih nalog kot poročilo o vzdrževanju do 25. v tekočem mesecu. Ko bo
izdelan PP za svetovanje, se vse naloge
evidentirajo v okviru tega PP,
– Igor Jarm s.p., Leskoškova 9, 1000
Ljubljana, ki bo opravil delo oziroma bo sodeloval pri naslednjih nalogah:
Vzdrževanje programskega paketa
EDIT_DKN, ki obsega:
– preventivno vzdrževanje, ki vsebuje
odpravljanje napak, odkritih pri uporabi programskega paketa,
– odpravljanje starih, še neodkritih napak,
– manjše spremembe v delovanju programskega paketa (popravki uporabniškega vmesnika, enostavne spremembe izpisov,...),
– vzdrževanje celotne dokumentacije
programskega paketa,
– redno testiranje programskega paketa
ob izvedbi sprememb in dopolnitev,
– priprava novih verzij programskega paketa in inštalacija pri naročniku (ne vključuje
posredovanja novih verzij naročniku),
– intervencije izvajalca na HW in SW
opremi Geodetske uprave RS, na kateri je
inštaliran programski paket, ki so potrebne
za pravilno delovanje programskih paketov,
– dosegljivost za naročnika in uporabnike v delovnem času preko telefona ali
e-maila,
– mesečno evidentiranje vseh pripomb,
težav in izvedenih nalog kot poročilo o vzdrževanju do 25. v tekočem mesecu. Obliko,
vsebino in način poročanja podrobno predpiše naročnik,
– E-nep d.o.o., Tičnica 24, 1360 Vrhnika,
ki bo opravil delo oziroma bo sodeloval pri
naslednjih nalogah:
– pomoč pri izvajanju intervencij izvajalca za odpravljanje motenj pri delovanju
programskih rešitev zemljiškega katastra in
katastra stavb na opremi in v okolju naročnika,
– preventivno vzdrževanje (odprava napak, odkritih pri uporabi programskih paketov, dodatna zaščitna verzija programskih
paketov) programskih rešitev zemljiškega
katastra,
– pomoč pri sprejemu vprašanj uporabnikov glede uporabe programskih rešitev zemljiškega katastra in katastra stavb,
– pomoč pri pripravi odgovorov na vprašanja uporabnika (načeloma v istem dnevu, maks. odzivni čas 2 delovna dneva) s
področja zemljiškega katastra in katastra
stavb, ki lahko obsega:
· Vsebinsko podporo pri uporabi paketa,
ki na zahtevo uporabnika obsega podrobnejše pojasnjevanje delovanja posameznih
funkcij programskega paketa,
· svetovanje pri izvedbi postopkov vzpostavitve, vzdrževanja, uporabe, izdaje podatkov,
– pomoč pri izvajanju tehnične podpore uporabnikom (pomoč pri inštalacijah,
nastavitvah, tehničnih okvarah) pri uporabi
programskih rešitev zemljiškega katastra in
katastra stavb,
– pomoč pri izvajanju nujnih intervencij
katastra stavb izven rednega delovnega
časa Geodetske uprave RS,
– izvedba naloge dodatnega vzdrževanja podatkov o stavbah.
Št. naročila: 1
Naslov: Podpora aplikacij in baz podatkov registra prostorskih enot ter tehnična
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pomoč uporabnikom registra prostorskih
enot
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&THermes
Plus d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/58-55-200, faks
00386/1/58-55-201, e-pošta: info@snt.si,
internetni naslov: http://www.snt.si/.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
14,343.891 SIT z 20% DDV:
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Druga
ustrezna
nomenklatura:
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.14.
Merila za oddajo: v vrstnem redu od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega.
Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/234-28-00, e-pošta: dkom@gov.si,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna
naročila in splošne zadeve, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/478-48-00, faks 00386/1/478-48-34,
e-pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov: http://www.gu.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 5. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-12913/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktni osebi: Bojan Zajšek, Gregor Škrlj, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-04,
01/588-95-27, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: bojan.zajsek@energetika-lj.si,
gregor.skrlj@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-114/05.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,000.000 SIT za tri leta.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PDO-114/05: Istrabenz – Gorenje, d.o.o., kontaktna oseba:
Dejan Paravan, Dunajska cesta 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-64-00,
faks 01/589-64-39, elektronska pošta: dejan.paravan@istrabenz.si, internetni naslov:
http://www.istrabenz-gorenje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ure VT: 16,60 SIT/kWh;
cena ure MT: 8,41 SIT/kWh.; najnižja ponudba: 56,947.341,03 SIT, najvišja ponudba:
64,071.278,28 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. PDO-114/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 56,947.341,03 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO-114/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-2172/06 z
dne 3. 2. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: naročilo se oddaja za
obdobje treh let.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 102/1527/2006
Ob-13071/06
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: Boštjan Barl, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-24-41, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: bostjan.barl@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. 54/2006.
II.5) Kratek opis: dobava fiksnega varovalnega sistema za DV 220 kV Obersielach-Podlog.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 54/2006: Dalekovod
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Bogdan
Ravnikar, Zavetiška 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 37,135.491,20 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne; delež 42%.
V.4.2) Javno naročilo št. 54/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 437,135.491,20 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:
14. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-22517/04
z dne 27. 8. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 102/1397/2006
Ob-13074/06
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
++386/1/474-24-42, 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: 195/2005.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža jeklenih konstrukcij za objekt
RTP 400/110 kV Okroglo, dogradnja
transformacije 400/110 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudni-
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ka storitev: javno naročilo št. 195/2005:
Mikomi, d.o.o., kontaktna oseba: Štefan
Miholič, Plešivčeva 37, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/040/955-855, faks
++386/1/563-31-22, elektronska pošta: mikomi@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,178.800 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 159/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 49,178.800 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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: 21. 4. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Št. 102/1398/2006
Ob-13075/06
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
++386/1/474-24-42, elektronska pošta: Borut.Vertačnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 192/2005.
II.5) Kratek opis: gradbena in obrtniška
dela za objekt RTP 400/110 kV Okroglo,
dogradnja transformacije 400/110 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 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. 192/2005:
Marc GP, d.o.o., kontaktna oseba: Andrej
Marc, Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina,
Slovenija, tel. ++386/5/36-44-350, faks
++386/5/36-44-355, elektronska pošta:
Marc-gp@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 97,331.101 SIT;
najnižja ponudba 97,331.101 SIT, najvišja
ponudba 130,048.668 SIT.

Št.

V.4.2) Javno naročilo št. 192/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 97,331.101 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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: 21. 4. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 112/9/2006
Ob-13035/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktni osebi: Darja Nemec, univ. dipl.
inž. gradb. in mag. Zvonka Kabaj Tomšič,
univ. dipl. inž. kem. teh., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-11-00, faks 05/339-11-28.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 08.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1S/2006.
II.5) Kratek opis: izvajanje preiskav
kvalitete pitne vode za 36 mesecev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, kontaktna oseba:
Jasna Koglot, Vipavska cesta 13, Rožna
dolina, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/330-86-00, faks 05/330-86-08.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,899.144,50 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1S.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost: 38,899.144,50 SIT (brez DDV).
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
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Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 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.
19-20 z dne 24. 2. 2006, Ob-4761/06.
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: 4. 5. 2006.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Št. 59/1551/2006
Ob-13070/06
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., kontaktni
osebi: Aleš Kregar, Samo Šober, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-24-42, elektronska
pošta:
ales.kregar@eles.si,
samo.sober@eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava cenitvenih
poročil o oceni višine škode zaradi ustanovitve služnostne pravice in gradnje
daljnovoda na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, za DV 2 x 400 kV Beričevo–Krško.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 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. 124/2005:
1. Odsek k.o. Beričevo – k.o. Vintarjevec – kmetijska zemljišča: Aleksander Žolnir, s.p., kontaktna oseba: Aleksander Žolnir,
Podvin 2, 3310 Žalec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18.500 SIT (bruto cena
za izdelavo enega cenitvenega poročila).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 124/2005:
2. Odsek k.o. Beričevo – k.o. Vintarjevec
– gozdna zemljišča:
Javno naročilo se ne odda. Naročnik bo
za navedeni sklop ponovil postopek oddaje
javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 124/2005:
3. Odsek k.o. Liberga – k.o. Straža–kmetijska zemljišča: Aleksander Žolnir, s.p., kontaktna oseba: Aleksander Žolnir, Podvin 2,
3310 Žalec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19.000 SIT (bruto cena
za izdelavo enega cenitvenega poročila).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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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. 124/2005:
4. Odsek k.o. Liberga – k.o. Straža–gozdna zemljišča: Ljuban Cenčič, kontaktna
oseba: Ljuban Cenčič, Potrčeva cesta 46,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24.000 SIT (bruto cena
za izdelavo enega cenitvenega poročila).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 124/2005:
5. Odsek k.o. Šentrupert – k.o. Krsinji
Vrh – kmetijska zemljišča: Aleš Eber, kontaktna oseba: Aleš Eber, Celovška cesta
264, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19.800 SIT (bruto cena
za izdelavo enega cenitvenega poročila).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 124/2005:
6. Odsek k.o. Šentrupert – k.o. Krsinji
Vrh – gozdna zemljišča
Javno naročilo se ne odda. Naročnik bo
za navedeni sklop ponovil postopek oddaje
javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 124/2005:
7. Odsek k.o. Zagrad – k.o. Ravne –
kmetijska zemljišča: Štefan Koren, s.p., kontaktna oseba: Štefan Koren, Vosek 41, 2231
Pernica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21.600 SIT (bruto cena
za izdelavo enega cenitvenega poročila).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 124/2005:
8. Odsek k.o. Zagrad – k.o. Ravne – gozdna zemljišča
Javno naročilo se ne odda. Naročnik bo
za navedeni sklop ponovil postopek oddaje
javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 124/2005
9. Odsek k.o. Senuše – k..o. Leskovec
– kmetijska zemljišča: Igor Lukačič, s.p.,
kontaktna oseba: Igor Lukačič, Cvetlična ulica 7, 2270 Ormož, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24.600 SIT (bruto cena
za izdelavo enega cenitvenega poročila).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 124/2005:
10. Odsek k.o. Senuše – k.o. Leskovec
– gozdna zemljišča
Javno naročilo se ne odda. Naročnik bo
za navedeni sklop ponovil postopek oddaje
javnega naročila.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 6.
V.4.2) Javno naročilo št. 124/2005
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:
11. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:17.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-13182/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2006-S.
II.5) Kratek opis: obnova transformatorja 110/20 kV, 20 MVA.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2006-S.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
11 z dne 3. 2. 2006, Ob-2456/06.
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.8) Drugi podatki: naročnik je zavrnil
obe ponudbi in javnega naročila ni oddal.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2006.
Elektro Primorska

Javni razpisi
Št. 430-87/2006/7
Ob-12911/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2006
(Uradni list RS, št. 116/05), Zakona o izvrše-

vanju proračuna Republike Slovenije za leto
2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05),
217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) in programa ministrice
o spremljanju politike kakovosti za kmetijske
pridelke oziroma živila ter krmo za proračunsko leto 2006 objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje izdelave specifikacij
žganih pijač z geografskim poreklom ter
živil z znakom višje kakovosti
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 povečati število registriranih žganih
pijač z geografskim poreklom ter živil z znakom višje kakovosti.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izdelave
specifikacij za žgane pijače z geografskim
poreklom ter živil z znakom višje kakovosti.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo društva, zveze društev, gospodarska interesna združenja in zadruge ter njihove zveze ter fizične
in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko, raziskovalno ali trgovinsko
dejavnost s kmetijskimi pridelki oziroma živili
in imajo uradni sedež na ozemlju Republike
Slovenije. Če vlagatelj ni hkrati tudi upravičenec, je dolžan priložiti pooblastilo, da vlaga vlogo v imenu in za račun upravičenca.
Vlagatelj se mora obvezati, da bo pripravil specifikacijo in vložil vlogo na MKGP
za priznanje geografskega porekla oziroma
višje kakovosti kmetijskega pridelka oziroma živila in ga začel proizvajati najkasneje
v roku 2 let od podpisa pogodbe o dodelitvi
sredstev.
Sofinanciranje, ki je predmet tega razpisa, ne sme biti predmet drugih sofinanciranj
s strani MKGP, vključujoč evropsko in mednarodno pomoč.
5. Merila za izbor
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
programa oziroma projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja bodo
uporabljena merila za ocenjevanje. Postopek za ocenjevanje posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih:
(1) projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov financiranja;
(2) upravičenci, ki združujejo večje število subjektov;
(3) upravičenci iz demografsko bolj ogroženih območji;
(4) upravičenci, ki imajo višjo letno proizvodnjo.
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
izdelave specifikacij za žgane pijače z geografskim poreklom ter za živila z znakom
višje kakovosti je 2,000.000 SIT.
Višina sofinanciranja je odvisna od števila vlog, vendar ne more preseči 70% vseh
upravičenih stroškov programa oziroma projekta in ne več kot 600.000 SIT na posameznega vlagatelja.
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7. Obdobje za porabo sredstev in dokazila: sofinanciranje po tem razpisu so 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 opravljenem delu.
8. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, najkasneje vključno do ponedeljka, 29. maja
2006, do 10. ure v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označena:« Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
izdelave specifikacij za žgane pijače z geografskim poreklom ter za živila z znakom
višje kakovosti«, na hrbtni strani pa točen
naslov vlagatelja.
9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog je javno
in bo v ponedeljek, 29. maja 2006 ob 12.
uri, v sobi 643, na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
10. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog
bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 60 dneh od dneva odpiranja
vlog.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana, v tajništvu Sektorja za
varnost in kakovost hrane, soba 601, tel.
01/478-91-26, vsak delavnik med 9. in 15.
uro.
Dodatne informacije o razpisu lahko dobite pri Mariji Ajdič Francelj na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, tel. 01/478-93-10, e-pošta: marija.ajdic@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-93/2006/5
Ob-12912/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2006
(Uradni list RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05),
217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) in programa ministrice
o spremljanju politike kakovosti za kmetijske
pridelke oziroma živila ter krmo za proračunsko leto 2006 objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje certificiranja žganih
pijač z geografskim poreklom ter živil z
znakom višje kakovosti
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 povečati število certificiranih žganih
pijač z geografskim poreklom ter živil z znakom višje kakovosti.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje certificiranja žganih pijač z geografskim poreklom ter
živil z znakom višje kakovosti.
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4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo društva, zveze društev, gospodarska interesna združenja in zadruge ter njihove zveze ter fizične
in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko, raziskovalno ali trgovinsko
dejavnost s kmetijskimi pridelki oziroma živili
in imajo uradni sedež na ozemlju Republike
Slovenije. Če vlagatelj ni hkrati tudi upravičenec, je dolžan priložiti pooblastilo, da vlaga vlogo v imenu in za račun upravičenca.
Kmetijski pridelek ali živilo, ki bo predmet
certificiranja, mora biti vpisan v register potrjenih označb.
Sofinanciranje, ki je predmet tega razpisa, ne sme biti predmet drugih sofinanciranj
s strani MKGP, vključujoč evropsko in mednarodno pomoč.
5. Merila za izbor
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
programa oziroma projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja bodo
uporabljena merila za ocenjevanje. Postopek za ocenjevanje posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih:
(1) projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov financiranja;
(2) upravičenci, ki združujejo večje število subjektov;
(3) upravičenci iz demografsko bolj ogroženih območji;
(4) upravičenci, ki imajo višjo letno proizvodnjo.
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 certificiranja žganih pijač z
geografskim poreklom ter živil z znakom
višje kakovosti je 3,500.000 SIT.
Višina sofinanciranja je odvisna od števila vlog, vendar ne more preseči 70% vseh
upravičenih stroškov programa oziroma projekta in ne več kot 600.000 SIT na posameznega vlagatelja.
7. Obdobje za porabo sredstev in dokazila: sofinanciranje po tem razpisu so 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 opravljenem delu.
8. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, najkasneje vključno do ponedeljka, 29. maja
2006, do 10. ure v zaprti ovojnici, na kateri
mora biti vidna označena:« Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje certificiranja žganih pijač z geografskim poreklom
ter živil z znakom višje kakovosti«, na hrbtni
strani pa točen naslov vlagatelja.
9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog je javno
in bo v ponedeljek, 29. maja 2006 ob 12.
uri, v sobi 643, na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
10. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog
bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 60 dneh od dneva odpiranja
vlog.
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11. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana, v tajništvu Sektorja za
varnost in kakovost hrane, soba 601, tel.
01/478-91-26, vsak delavnik med 9. in 15.
uro.
Dodatne informacije o razpisu lahko dobite pri Mariji Ajdič Francelj na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel.
01/478-93-10, e-pošta: marija.ajdic@gov.si
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-13080/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljubljana, Dunajska 58, objavlja na podlagi 95.
člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št.
54/00, 52/02 in 20/06)
javni razpis
za sofinanciranje kmetijskega
izobraževanja – praktični pouk v letu
2006
I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični
pouk v letu 2006.
Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2006, proračunska postavka 1417 – ukrep: sofinanciranje
kmetijskega izobraževanja – praktični pouk
v višini 43,282.000 SIT.
Sredstva so namenjena za:
1. sofinanciranje materialnih stroškov
praktičnega izobraževanja dijakov in študentov kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih,
živilskih in veterinarskih srednjih šol in fakultet.
II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci so javni zavodi, ki izvajajo
programe praktičnega izobraževanja s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva,
veterine in živilstva in delujejo na območju
Republike Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev:
Vlagatelj mora k vlogi v skladu z razpisno
dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del
razpisne dokumentacije;
– predložitev kakovostnega programa
dela za leto 2006;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje
in usposabljanje s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, živilstva in veterine.
– vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo programa,
– na javni razpis vlagatelj vloži samo eno
vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
IV. Finančni pogoji za dodelitev sredstev.
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
znaša do 50% priznane višine stroškov programa.
Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na
podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj
50% od vseh možnih točk.
Za priznano vrednost programa se štejejo:
– materialni stroški povezani z izvajanjem praktičnega izobraževanja dijakov in
študentov v javnih zavodih.
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili
na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del planiranih v programu je 6. 10.
2006.
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V. Merila
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili, ki so natančneje razdelana v
razpisni dokumentaciji:
a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja,
b) projekti, ki združujejo interese čim večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja),
c) obseg kmetijskih površin, oziroma
učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje
praktičnega izobraževanja.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne
bodo zadostovala za 50% sofinanciranje
vseh pozitivno ocenjenih vlog, se sredstva
sofinanciranja proporcionalno znižajo pri
vseh vlogah.
VI. Rok in način prijave
Prijava na razpis mora biti poslana s
priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana do 9. 6. 2006, ali
osebno dostavljena istega dne do 14. ure
v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, v zaprtih ovojnicah, na katerih
je označeno »Ne odpiraj – vloga za javni
razpis – Praktični pouk«, Na hrbtni strani pa
mora biti naveden poln naslov pošiljatelja.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58. Ljubljana, soba
303., vsak dan v času trajanja razpisa med
9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo lahko
posredujemo tudi v elektronski obliki.
Kontaktna oseba je Jože Kregar, tel.
01/478-93-02, ali e-mail: joze.kregar@gov.si,
MKGP, Sektor za šolstvo, nevladne organizacije in knjigovodstvo na kmetijah, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo dne 12. 6. 2006 ob 9. uri v
sejni sobi v III. nadstropju na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana. Vloge bo pregledala in
ocenila komisija, ki jo je imenovala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z
odločbo št. 430-18/2006/2.
– Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku.
Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva
prejema poziva ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
– Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem bodo kot neutemeljene zavrnjene.
IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi
odločala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 60 dni po odpiranju
vlog s sklepom.
Zoper sklep vlagatelj vloge lahko vloži
na ministrstvo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa.
Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotovilo, da so bila
sredstva nakazana na podlagi neresničnih
podatkov, ali nenamensko porabljena, ima
pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev v
enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila
do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-13082/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Lju-
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bljana, Dunajska 58, objavlja na podlagi 95.
člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št.
54/00, 52/02 in 20/06)
javni razpis
za sofinanciranje usposodobitve
javnih zavodov in razvojnih centrov v
kmetijstvu v letu 2006
I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposodobitve javnih zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu v letu 2006.
Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2006, proračunska postavka 6557 – ukrep: Usposodobitev javnih zavodov, ustanov, organizacij
in razvojnih centrov v kmetijstvu v višini
81,841.000 SIT.
Sredstva so namenjena za:
1. sofinanciranje usposodobitve posestev, obratov in učnih delavnic kmetijskih,
vrtnarskih, gozdarskih, veterinarskih in živilskih srednjih šol, fakultet in raziskovalnoizobraževalnih centrov v kmetijstvu.
II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci so javni zavodi, ki izvajajo
programe javnega izobraževanja, ali raziskovanja s področja kmetijstva in delujejo
na območju Republike Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev:
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del
razpisne dokumentacije,
– predložitev kakovostnega programa
aktivnosti za leto 2006,
– dokazilo o registraciji za izobraževanje
ali raziskave s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva,
– vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo programa,
– na javni razpis vlagatelj vloži samo eno
vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
IV. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
znaša do 50% priznane višine stroškov programa. Najvišja višina dodeljenih sredstev
na posamezen projekt je 12,000.000 SIT.
Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na
podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj
50% od vseh možnih točk.
Za priznano vrednost programov se štejejo:
– stroški povezani z nabavo opreme in
strojev za opremljanje posestev, obratov in
delavnic v javnih zavodih.
Sredstva bodo vlagatelji lahko koristili
na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del planiranih v programu je 6. 10.
2006.
V. Merila za izbiro
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili, ki so natančneje razdelana v
razpisni dokumentaciji:
a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja,
b) projekti, ki združujejo interese čim večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja),
c) obseg kmetijskih površin, oziroma
učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje
praktičnega izobraževanja.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne
bodo zadostovala za 50% sofinanciranje
vseh pozitivno ocenjenih vlog, se sredstva
sofinanciranja proporcionalno znižajo pri
vseh vlogah.

VI. Rok in način prijave
Prijava na razpis mora biti poslana s
priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana do 9. 6. 2006, ali
osebno dostavljena istega dne do 14. ure
v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, v zaprtih ovojnicah, na katerih
je označeno »Ne odpiraj – vloga za javni
razpis – Usposodobitev javnih zavodov«,
Na hrbtni strani pa mora biti naveden poln
naslov pošiljatelja.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, soba št.
303, vsak delovni dan v času trajanja razpisa med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo lahko posredujemo tudi v elektronski
obliki.
Kontaktna oseba je Jože Kregar, tel.
01/478-93-02, ali e-mail: joze.kregar@gov.si,
MKGP, Sektor za šolstvo, nevladne organizacije in knjigovodstvo na kmetijah, Dunajska 58, Ljubljana
VIII. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo dne, 12. 6. 2006 ob 11. uri v
sejni sobi v III. nadstropju na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Vloge bo pregledala
in ocenila komisija, ki jo je imenovala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
z odločbo št. 430-17/2006/2.
– Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku.
Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva
prejema poziva ne bodo dopolnili, bodo kot
nepopolne zavržene.
– Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem bodo kot neutemeljene zavrnjene.
IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi
odločala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 60 dni po odpiranju
vlog s sklepom.
Zoper sklep vlagatelj vloge lahko vloži
na ministrstvo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa.
Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotovilo, da so bila
sredstva nakazana na podlagi neresničnih
podatkov, ali nenamensko porabljena, ima
pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev v
enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila
do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 4302-35/2006
Ob-13173/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
22/06), Programa promocije znanosti v letu
2006, št. 4302-35/2006 z dne 5. 5. 2006, 53.
člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 in
56/02) ter na podlagi Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programa promocije
znanosti v letu 2006
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov promocije znanstveno raziskovalnih dosežkov, s katero se zagotavlja
boljše razumevanje znanosti, poljudno predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim, spodbudo za osvajanje novih znanj
in celovit prikaz dela slovenskih znanstvenikov z namenom:
približevanja znanosti družbi, kot jo predvideva tudi Evropski raziskovalni prostor s
širšo družbeno uveljavitvijo vloge znanja in
znanosti v družbenem in gospodarskem razvoju ter
popularizacije znanstveno-raziskovalne
dejavnosti med mladimi za vzpodbujanje
njihovega zavedanja pomena znanosti.
Cilji na področju sofinanciranja promocije
v letu 2005 so usmerjeni v
A) organizacijo dogodkov, ki zagotavljajo:
– boljše razumevanje znanosti,
– poljudno predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim,
– spodbudo za osvajanje novih znanj,
– celovit prikaz dela slovenskih znanstvenikov,
– promocijo znanstvenih institucij,
– seznanitev javnosti s konceptom na
znanju temelječe družbe in gospodarstva
ter vzpodbujanje javne razprave o možnostih hitrejšega razvoja na znanju temelječe
družbe v Sloveniji,
– javno predstavitev dosežkov slovenskih raziskovalcev kot prispevka razvoju
družbe,
– spodbujanje dialoga med raziskovalci
in ostalimi javnostmi,
– predstavitev, še zlasti mladim, možnost
poklicnega raziskovalnega delovanja ter
spodbujanje na poti oblikovanja v bodoče
raziskovalce;
B) področje dela z mladimi, s poudarkom
na popularizaciji in organizaciji dogodkov
znanstveno-raziskovalne vsebine, ki vzpodbujajo kreativnost in radovednost otrok in
mladine z novimi didaktičnimi načini izobraževanja za raziskovalno delo z:
– razvojem novih demonstracijskih eksperimentov na način, da jih lahko mladi
sami izvajajo,
– pripravo gradiv za popularizacijo znanosti in znanja med mladimi,
– kratkimi interaktivnimi predavanji s področja naravoslovja, družboslovja, tehnike
z namenom popularizacije znanosti med
mladimi ter večanju njene razumljivosti in
izobraževanja,
– uvajanjem mladih v skupinsko promocijsko delo pri popularizaciji znanosti med
mladimi.
II. Aktivnosti, ki že potekajo in so sofinancirane s strani Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, niso predmet tega
javnega razpisa.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis:
a) Na razpis se lahko prijavijo zavodi,
skupnosti zavodov, društva, zveze društev
in ustanove, ki izvajajo program, opredeljen
v 2. točki tega razpisa, pod pogojem, da niso
posredni proračunski porabniki.
b) Prijavitelj se prijavi na javni razpis z
vlogo, skladno z razpisno dokumentacijo.
(0brazec: MVZT-PZ-01-2006)
c) Vloga na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno in podpisano vlogo in naslednje
samostojne priloge:
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– predstavitev prijavitelja z navedbo vsebine dejavnosti na raziskovalnem področju,
– akt o registraciji oziroma dokazilo o vpisu v register ali drugo ustrezno evidenco,
– predstavitev mednarodnih povezav in
sodelovanje v mednarodnih projektih,
– osnovna predstavitev programa,
– mednarodne povezave,
– kratek opis dosedanjih aktivnosti na
raziskovalnem področju, na področju promocije znanosti in druge dokumentirane reference,
– cilje in kratka vsebina programa,
– časovna razporeditev programa,
– reference o kvalificiranosti vodje programa in ostalih raziskovalcev.
Vlogo in samostojne priloge je treba poslati v tiskani obliki na naslov ministrstva,
katerim se priloži disketa s posneto vlogo ter
ostalimi prilogami v elektronski obliki.
4. Obravnava vlog: v postopku izbora za
sofinanciranje programa promocije bo ministrstvo obravnavalo vloge, ki vsebujejo vse
z razpisom in obrazci zahtevane podatke in
dokazila in katere prispejo na ministrstvo v
roku, določenem s tem razpisom.
5. Komisija za vodenje postopka
Postopek javnega razpisa vodi komisija
za vodenje postopka, ki jo imenuje minister,
pristojen za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Imenovana komisija oceni vloge, pripravi
predlog prejemnikov sredstev in ga predloži
v odločanje ministru, pristojnem za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo.
6. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– za tematski sklop A
Merila za ocenjevanje vlog prijavljenih
v sklop A:
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.

1.7.

2.

3.

Izpolnjevanje namenov
predmeta javnega razpisa
(načini izvedbe)
Boljše razumevanje znanosti
Poljudno predstavljanje
dosežkov znanosti različnim
javnostim
Spodbuda za osvajanje novih
znanj
Prikaz dela slovenskih
znanstvenikov
Promocija znanstvenih
institucij
Seznanitev javnosti s
konceptom na znanju
temelječe družbe
in gospodarstva ter
vzpodbujanje javne razprave
o možnostih hitrejšega
razvoja na znanju temelječe
družbe v Sloveniji
Predstavitev državljanom,
še zlasti mladim, priložnosti
poklicnega raziskovalnega
delovanja, ter spodbujanje
na poti oblikovanja v bodoče
raziskovalce
Zastopanost v vseh
predvidenih načinih izvedbe
programa promocije pod.
tč. 1
Kontunuiteta izvajanja
(Število let izvajanja
aktivnosti)
– 5 let in več
– do 5 let
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4.
4.1.
4.2.
5.

1
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2.

2
3

3.

5

5
5

5

10

20
20
10

Ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije
– ekonomičnost in realnost
– realizacija do 1. 10. 2006
Reference
– reference v Sloveniji v
obdobju zadnjih 5 let
– reference v tujini v obdobju
zadnjih 5 let
Možno število točk

3677
10
5
5
30
25
5
100

– za tematski sklop B
Merila za ocenjevanje vlog prijavljenih
v sklop B:

30

5
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4.
4.1.
4.2.
5.

Izpolnjevanje namenov
predmeta javnega razpisa
(načini izvedbe)
Kratka interaktivnima
predavanja s področij
naravoslovja, družboslovja
in tehnike z namenom
popularizacije znanosti
med mladimi, večanju
njene razumljivosti in
izobraževanja
Razvoj novih
demonstracijskih
eksperimentov na način, da
jih lahko mladi sami izvajajo
Priprava gradiv za
popularizacijo znanosti in
znanja med mladimi
Uvajanje mladih v
znanstveno, izobraževalno,
timsko in promocijsko delo
pri popularizaciji znanosti
med mladimi
Zastopanost v vseh
predvidenih načinih izvedbe
programa promocije pod.
tč. 1
Kontunuiteta izvajanja
(Število let izvajanja
aktivnosti)
– 5 let in več
– do 5 let
Ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije
– ekonomičnost in realnost
– realizacija do 1. 10. 2006
Reference
– reference v Sloveniji v
obdobju zadnjih 5 let
– reference v tujini v
obdobju zadnjih 5 let
Možno število točk

30
7

7

7
9

10

20
20
10
10
5
5
30
25
5
100

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 50,000,000 SIT od tega pod tematskim sklopom:
– A) okvirno 30,000,000 SIT,
– B) okvirno 20,000,000 SIT.
Višino sredstev določi minister na predlog komisije glede na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na merila, opredeljena v 6. točki tega razpisa.
Vsak prijavljen program bo s strani ministrstva sofinanciran do višine največ
5,000.000 SIT.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
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bodo dodeljena za leto 2006 za izvedbo aktivnosti v letu 2006.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelj pošlje vlogo po pošti ali odda
osebno na vložišče Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, najkasneje do četrtka 8. 6.
2006. Šteje se, da je vloga pravočasna, če
je bila oddana priporočeno po pošti zadnji
dan, določen v razpisu, ali oddana osebno
na vložišče do konca delavnika ministrstva.
Opremljenost vlog:
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Vloga na
razpis za sofinanciranje programa promocije
znanosti v letu 2006«,
– naslov ministrstva,
– naslov prijavitelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – Vloga na razpis za sofinanciranje
programa promocije znanosti v letu 2006«
je lahko samo ena vloga.
10. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Javno odpiranje vlog bo v petek, dne
9. 6. 2006, ob 10. uri na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, v petem nadstropju, v
veliki sejni sobi št. 520.
Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene vloge. Nepravočasno prispelih
in nepravilno označenih vlog komisija ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
vlagatelju.
11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka razpisa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik med 9. in
14. uro na recepciji Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
Ljubljana ali poiščejo na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, osebno ali po
tel. 01/478-46-00, pri Karmen Žitko vsak
delavnik med 9. in 12. uro.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-13256/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, na
podlagi 17. člena, v zvezi s 6. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja za
leti 2005 in 2006 (Ur. l. RS, št. 45/04, 10/05,
72/05, 34/06 in 43/06 - v nadaljevanju: Uredba), objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev za
izvedbo komasacij za leti 2006 in 2007
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so komasacije,
opredeljene na podlagi predpisa, ki ureja
kmetijska zemljišča in so po namenu:
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1. ali posledica izgradnje infrastrukturnih
objektov (železniških prog, avtocest, vodnih
zadrževalnikov, itd.), za tisti del, ki presega
obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov, vendar predstavlja smiselno
zaključeno celoto tega območja ali
2. so na območju izgradnje namakalnih
sistemov oziroma drugih agrarnih operacij ali
3. se na določenem območju uvajajo prvič ali
4. so na območjih, kjer so pravnomočno
zaključeni postopki denacionalizacije ali pa
5. so na območjih z izrazito neugodno
posestno strukturo (več kot 2 parceli na
ha).
Podpora za izvedbo komasacij je določena skladno z 6. členom Uredbe, višina
sredstev pa je določena v Odloku o višini
sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunski leti 2005 in 2006 (Ur. l. RS,
št. 45/05, 69/05 in 11/06 – v nadaljevanju:
Odlok), na proračunski postavki 2430 – Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij (v nadaljevanju p.p. 2430).
Višina sredstev za ta namen za leto 2006
je do 310,000.000 SIT, za leto 2007 pa do
132,000.000 SIT. V primeru prerazporeditve
sredstev na p.p. 2430 se višine sredstev za
ta namen ustrezno poveča.
ll. Upravičenci
Upravičenci do sredstev iz I. poglavja
tega javnega razpisa so občine, v katerih
se bodo izvajale komasacije, končni koristniki učinka državne pomoči pa so lastniki
zemljišč.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Vlagatelj mora:
1. vložiti vlogo na razpisnem obrazcu št.
1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije
z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki
so v njej navedene,
2. predložiti pravnomočno odločbo o
uvedbi komasacijskega postopka,
3. predložiti kopijo zemljiško-katastrske
ga načrta z izrisanimi predvidenimi mejami
komasacijskega območja in prikazom obsto
ječega lastninskega stanja,
4. predložiti izvleček iz planskega akta
lokalne skupnosti, ki se nanaša na komasacijsko območje,
5. predložiti predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, ki ga sestavljata tekstualni del in grafični del,
6. predložiti izjavo vlagatelja, da prevzema pravice, obveznosti in odgovornosti, ki
izhajajo iz investitorstva komasacije,
7. predložiti primerjalno analizo komasacije,
8. predložiti izjavo vlagatelja o zagotovitvi sredstev za posledično nastalo infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi komasacije,
9. predložiti projektantski predračun izvedbe komasacije in

10. predložitev celostne ureditve območja po izvedeni komasaciji, izdelane s strani
krajinskega arhitekta.
IV. Omejitve
Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti
namen samo enkrat. Investicija ne sme biti
začeta pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
V. Upravičljivi stroški
Upravičljivi stroški za ta ukrep so geodetska dela, sodni in upravni stroški.
VI. Finančni pogoji za dodelitev sredstev:
Delež dodeljenih sredstev znaša 100%
upravičljivih stroškov do porabe sredstev.
Sredstva se izplačajo na osnovi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku za
izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti originalne račune oziroma začasne ali
končno situacijo, potrjeno (z žigom in pripisom, da so dela opravljena) od zastopnika
upravičenca in osebe, določene za nadzor
nad izvajanjem del ter poročilo o opravljenem delu.
VII. Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb. ARSKTRP bo z
upravičencem sklenila pogodbo v roku treh
dni po prispetju prošnje za sklenitev pogodbe. Prošnji za sklenitev pogodbe mora
biti priložen sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika za izvedbo operativnih del izvedbe komasacije ter podpisana pogodba med
upravičencem in izbranim izvajalcem del.
Upravičenec je dolžan izbrati izvajalca operativnih del izvedbe komasacije po določbah
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04
– uradno prečiščeno besedilo). Dinamika
porabe bo določena s pogodbo. Zahtevke
za izplačilo, z ustreznimi prilogami, morajo
upravičenci predložiti na ARSKTRP najkasneje do 20. 11. 2007.
VII. Merila in ocene vlog
Merila:
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
1. urejanja območij, ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov (železniške
proge, gradnja avtocest, vodni zadrževalniki
itd); za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov,
vendar predstavlja smiselno zaključeno celoto tega območja;
2. komasacij, ki se na določenem območju uvajajo prvič;
3. urejanja območij, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije;
4. komasacij, ki so na območju izgradnje
namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij;
5. urejanja območij z izrazito neugodno
posestno strukturo (več kot 2 parceli/ha) v
smislu racionalizacije in optimalizacije kmetijske proizvodnje.

Ocene:
1.) Urejanje območij, ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov za tisti
del, ki presega obveznosti investitorja
gradnje infrastrukturnih objektov, vendar
predstavlja smiselno zaključeno celoto
tega območja
Točke 0-10
10 - območje, ki je posledica urejanja infrastrukturnega objekta,
0 - območje ni posledica urejanja infrastrukturnih objektov

2.) Komasacije, ki se na določenem
območju uvajajo
Točke 0 - 30
30 - prvič in je odločba o uvedbi komasacije postala pravnomočna do 31. 12.
2004,
10 - prvič in je odločba o uvedbi komasacije postala pravnomočna po 1. 1. 2005,
0 - drugič
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3.) Urejanje območij, kjer so pravnomočno 4.) Komasacije, ki so na območju izgradnje
zaključeni postopki denacionalizacije
namakalnih sistemov oziroma drugih
Točke 0 – 10
agrarnih operacij;
10 - na komasacijskem območju je
Točke 0-10
pravnomočno zaključenih več kot 0,1 10 - izgradnja namakalnih sistemov
denacionalizacijskih primerov na 1 ha
5 - druge agrarne operacije
5 - na komasacijskem območju je
0 - na območju se ne izvajajo agrarne
pravnomočno zaključenih manj oz. 0,1
operacije
denacionalizacijskih primerov na 1 ha
0 - postopki denacionalizacije niso
zaključeni oz. denacionalizacija ni bila
uvedena
5.) Urejanje območij z izrazito neugodno posestno strukturo (več kot 2
parcele/ha) v smislu racionalizacije in
optimalizacije kmetijske proizvodnje
Točke 0-20
20 - nad 13,0 parcel/ha
18 - nad 11,0 – 13,0 parcel/ha
16 - nad 9,0 – 11,0 parcel/ha
14 - nad 6,0 - 9,0 parcel /ha
10 - nad 4,0 - 6,0 parcele/ha
6 - nad 2,0 - 4,0 parcele/ha
0 - do 2,0 parcele/ha

Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Vlagatelj lahko
doseže največ do 80 točk. Financirane bodo
vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 10 od 80 možnih točk.
Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim številom točk do porabe
sredstev. Vloge z nižjim številom točk bodo
zavrnjene. Kolikor bodo pri ocenjevanju dve
ali več vlog dosegle isto število točk, bodo
imele prednost pri izbiri tiste vloge, ki bodo
zbrale večje število točk pri posameznem
merilu po naslednjem vrstnem redu:
1. komasacija se na določenem območju
uvaja prvič,
2. urejanja območij z izrazito neugodno
posestno strukturo (več kot 2 parceli/ha) v
smislu racionalizacije in optimalizacije kmetijske proizvodnje,
3. urejanja območij, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije,
4. urejanja območij, ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov (železniške
proge, gradnja avtocest, vodni zadrževalniki
itd); za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov,
vendar predstavlja smiselno zaključeno celoto tega območja,
5. komasacij, ki so na območju izgradnje
namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij.
Kolikor tudi na podlagi tega vrstnega
reda ne bo mogoče izbrati vlog, se bo kot
dodaten kriterij za izbor uporabila nižja cena
izvedbe del na hektar. Kolikor tudi na ta
način ne bo mogoče izbrati vlog, se izvede
žreb. Žrebanje, ob prisotnosti predmetnih
vlagateljev, bo vodil predsednik razpisne
komisije.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 12. 6. 2006 vsak delavnik med
9. in 15. uro, v sobi št. 418 na ARSKTRP,
Ljubljana, Dunajska 160 ali na elektronskem
naslovu: Metka.Cerjak@gov.si ali na spletni
strani ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za razvoj podeželja, kontaktna oseba

je Metka Cerjak, tel. št. 01/478 93 50, ki je
dosegljiva vsak ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času od 14. do 16. ure.
IX. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do 12. 6. 2006
(velja poštni žig).
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:»Ne odpiraj – vloga za javni razpis Komasacije 2006-2007«.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 16. 6. 2006 ob 10. uri, v sejni sobi št.
A1, pritličje, na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni
javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo za ta namen
imenuje generalni direktor ARSKTRP, v soglasju z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
Prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok
dopolnitve je 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj
v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi
vse vloge, vložene v nepravilno opremljenih
ovojnicah.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah generalni direktor ARSKTRP, v zakonitem roku, z odločbo.
Zoper odločbo je možna pritožba v roku
15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju.
Pritožba se vloži ali da ustno na zapisnik pri
ARSKTRP ali s priporočeno poštno pošiljko
pošlje na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja,
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Ob-13169/06
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96
in 67/01 in 47/02; v nadaljevanju: Zakon),
Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur.
l. RS, št. 59/00; v nadaljevanju: Uredba),
Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01; v nadaljevanju: Navodilo), Pravilnika o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči ter regionalnih
razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim
skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Ur. l. RS, št. 108/02, 59/03 in 70/04;
v nadaljevanju: Pravilnik), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj (Ur. l. RS, št.
45/02, 58/03, 85/03, 44/04 in 117/04; v nadaljevanju: Splošni pogoji) ter sklepa Vlade
Republike Slovenije št. 47602-6/2006/5 z
dne 13. 4. 2006 o Poslovnem in finančnem
načrtu Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj za leto 2006, objavlja
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljevanju: Regionalni sklad)
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje investicijskih projektov
podjetniškega značaja
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Regionalnega sklada začetnim
investicijskim projektom podjetniškega značaja, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji:
– prednostno:
– na celotnem območju v regijah skupine A (Pomurska, Podravska, Zasavska in
Spodnjeposavska) in skupine B (Savinjska,
Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna
Slovenija) ter
– na območjih s posebnimi razvojnimi
problemi iz regij skupine C (Goriška, Gorenjska) in skupine D (Obalno-kraška, Osrednjeslovenska) glede na 3. člen Uredbe;
– ter ostalih območjih, ki niso v občinah s
posebnimi razvojnimi problemi, iz regij skupine C (Goriška, Gorenjska) in skupine D
(Obalno-kraška, Osrednjeslovenska) glede
na 3. člen Navodila.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je
1.100,000.000 SIT ugodnih posojil za investicijske projekte podjetniškega značaja, pri
čemer bo razpis potekal tako, da bodo prvi
trije roki za oddajo prijav namenjeni izključno projektom na področjih, ki so navedena
kot prednostna, vsi nadaljnji roki za oddajo
prijav, pa tudi projektom na vseh ostalih
območjih.
II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
1. Upravičenci: pravico kandidiranja na
razpisu imajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki,
registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06),
zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o
zadrugah (Ur. l. RS, št. 13/92 s sprem in
dop.), ki dejavnost opravljajo v Republiki
Sloveniji in projekt izvajajo na navedenih
območjih. Upravičenci morajo predložiti vlogo za sredstva na obrazcu B, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih
zahteva Regionalni sklad od upravičencev
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in so navedene v poglavju IV. tega razpisa in
na posameznem obrazcu za prijavo.
2. Nameni dodeljevanja sredstev: sredstva se dodeljujejo začetnim projektom poslujočih subjektov v proizvodne in storitvene
objekte ter opremo.
Investicije lahko zajemajo vlaganja v
sledeča osnovna sredstva (upravičeni
stroški):
nakup zemljišč
komunalno in infrastrukturno opremljanja
zemljišč
gradnja in/ali nakup objektov
nakup novih strojev in nove opreme

Financirani investicijski projekti v proizvodne ter storitvene objekte ter opremo
se morajo:
– uporabljati izključno v proizvodnem
obratu, ki je prejemnik pomoči,
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25%
kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti
manjše od 25%),
– ohraniti v regiji vsaj 5 let po zaključku
projekta.
3. Do spodbud niso upravičeni subjekti,
ki:
– delujejo na področju pridelave, predelave in trženja kmetijskih pridelkov, ribištva,
jeklarstva premogovništva, transporta, ladjedelništva, industrije sintetičnih vlaken in
industrije motornih vozil;
– so v prisilni poravnavi, v stečaju ali v
likvidaciji;
– ki so po letu 2000 pridobili oziroma so
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah;
– ki so v stanju kapitalske neustreznosti,
kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99,
110/99, 50/02 in 93/02).
4. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Regionalnega sklada.
5. Projekt oziroma faza projekta ne sme
biti začeta pred 1. 1. 2005 ter mora biti zaključena v skladu s podano prijavo na javni
razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2008.
Rok za zaključek investicije se opredeli v
sklepu in pogodbi.
6. Upravičenci lahko za projekt v Osrednjeslovenski statistični regiji prejmejo največ 35%, v ostalih regijah pa 40% (mala in
srednje velika podjetja največ 50 oziroma
55%) državnih pomoči v skladu z regionalno
karto (Pravilnik o regionalni karti za izvajanje
politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 58/01)), izraženimi v obliki neto ekvivalenta dotacije.
III. Finančni pogoji:
1. Projekt bo s strani Regionalnega
sklada sofinanciran v višini do največ 75%
priznanih stroškov investicijskega projekta
oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka
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državnih pomoči v skladu s točko II./6. tega
javnega razpisa.
2. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV)
ne sme biti nižja od 5,000.000 SIT, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja
Sredstva se po tem razpisu ne dodelijo
(neupravičeni stroški):
nakup rabljenih strojev in rabljene opreme
nakup opreme pod leasingom
plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu
stroški promocije
stroški javne uprave
stroški poslovanja
sredstva, ki se ne amortizirajo (obratna
sredstva)
stroški izdelave tehnične dokumentacije
strošek davka na dodano vrednost
od 1,000.000 SIT. Kot celotna upravičena
vrednost projekta se šteje investicija v višini
predloženih upravičenih predračunov, računov, predpogodb, pogodb brez DDV.
3. Posojilni pogoji:
– doba vračanja posojila: do 18 let (z
vključenim moratorijem),
– obrestna mera: Euribor (trimesečni)
+0,35% za projekte, ki so na območjih s posebnimi razvojnimi problemi, oziroma Euribor (trimesečni) + 0,8% za projekte na vseh
ostalih območjih,
– do triletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu upravičenec lahko odpove,
– obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo.
4. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR. Doba odplačevanja
posojila ne more biti daljša od ekonomske
dobe projekta.
5. Črpanje posojila Regionalnega sklada je dokumentarno na podlagi računov ali
pogodb, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem, oziroma dobaviteljem na podlagi
pisne izjave oziroma naloga upravičenca ali
v obliki refundacije že plačanih računov za
dela, izvršena iz lastnih virov po 1. 1. 2005.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta ter prispevati najmanj 25%
upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih
sredstev.
7. Prejemnik spodbud mora podati izjavo, da po letu 2000 ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja
takih pomoči. Kolikor pa je upravičenec prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt iz
morebitnega drugega javnega vira, pa mora
navesti vir in višino prejetih sredstev.
8. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe.
9. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo,
da je upravičenec enostransko odstopil od
odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe.
Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec
enostransko odstopil od odobrenih sredstev,
kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu,
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje.
Pozitivni sklep upravičenca, ki ne izpolni teh

pogojev, se na podlagi 19. člena Splošnih
pogojev zavrže.
10. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji: Posojilo
do 2,000.000 SIT upravičenec praviloma
zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad
2,000.000 SIT upravičenec praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali
z drugim, temu instrumentu enakovrednim
jamstvom, za katerega morajo predhodno
pridobiti soglasje Regionalnega sklada. V
primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo
do Regionalnega sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin do 1 proti 2,5.
11. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko
Koper d.d.. Regionalni sklad ne zaračunava
stroškov postopka odobritve posojila.
IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila):
1. Upravičenci oddajo vlogo na izpolnjenem obrazcu B s pripadajočo izjavo št. 1, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Investicijski program, ki mora biti izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji
za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98, 43/99, 79/99 in 39/00). Investicijski
program mora poleg ostalega vsebovati izračun upravičenosti projekta v ekonomski
dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev,
neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja)
za obdobje trajanja projekta.
3. Potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri
pristojnem Davčnem uradu, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava.
4. V primeru graditve ali izvajanja del na
objektih, gradbeno dovoljenje ali ustrezno
upravno dovoljenje v skladu z Zakonom o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03
in 47/04), ki se mora glasiti na prijavitelja in
prijavljeno investicijo.
5. Predračuni, računi, predpogodbe oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo, ki morajo biti izdani po 1. 1. 2005.
Pri črpanju morajo biti predloženi računi in
pogodbe.
6. Kolikor investitor zaproša za več kot
2,000.000 SIT posojila mora podati predlog
ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka ipd.).
7. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– za pravne osebe fotokopija izpiska iz
sodnega registra, ki ni starejša od treh mesecev z vsemi listi;
– za samostojne podjetnike posameznike in obrtnike fotokopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPESa. Obrtniki priložijo tudi obrtno dovoljenje.
8. Za pravne osebe: Bilanci stanja in Bilanci uspeha ločeno za leto 2004 in leto
2005, potrjene s strani AJPES-a.
Samostojni podjetniki posamezniki predložijo s strani davčne uprave potrjeni kopiji
Napovedi za odmero davka od dohodkov iz
dejavnosti ločeno za leto 2004 in leto 2005,
z obveznima prilogama Bilanca stanja in
Bilanca uspeha.
Obrtniki pa predložijo s strani davčne
uprave potrjeni kopiji Napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti ločeno za
leto 2004 in leto 2005, z obveznima prilo-
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gama Bilanca stanja in Bilanca uspeha ali
potrjeno kopijo Dohodninske napovedi za
leto 2004 in leto 2005.
9. Potrdila drugih kreditodajalcev (bank
ipd.) o stanju zadolžitev (kolikor obstajajo),
iz katerega bo razvidno tako stanje posojila
kot višina še nezapadlega dolga.
10. Originalno potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku
prisilne poravnave, likvidacije ali v stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni.
11. Kolikor investicija leži na zavarovanem območju ali na območju dokumentiranega sektorskega, lokalnega ali izvedbenega dela regionalnega programa, se priloži
potrdilo o vključenosti v tako območje oziroma program.
12. Obrazec BON-1 in BON-2 izdan s
strani AJPES-a, če je prosilec pravna oseba
oziroma BON-1 če je prosilec samostojni
podjetnik posameznik.
V. Merila za izbiro
Merila za izbiro z njihovo uporabo:
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 45 točk)
a) Stopnja ogroženosti območja (3. člen
Navodila o prednostnih območjih)
3
5
10
15

D
C
B
A

b) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v letu 2005
2
3
5
7
10

enako ali manjše
do 25% večje
med 25 in 50%
med 50 in 75%
nad za 75%

c) Obmejno ali drugo varovano območje
(kumulativno seštevanje točk)
0 investicija se ne nahaja na
obmejnem ali drugem varovanem
območju
+5 investicija je na obmejnem območju
(3.b točka/3. člen Uredbe vrednosti
meril za določitev območji s
posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta
merila (Ur. l. RS, št. 59/00)
+5 investicija je na zavarovanem
območju
d) Vključenost projekta v širše celovite
programe (obseg in pomen projekta)
0 podatki iz prijave niso razvidni
oziroma ni priloženega dokazila
5 na območju občine oziroma lokalne
skupnosti, za kar je priloženo
ustrezno potrdilo občine
10 vključen v RRP na območju
statistične regije, za kar predloži
potrdilo RRA z ustreznim izsekom
RRP
15 na območju celotne države / več
statističnih regij, za kar predloži
potrdilo večih RRA z predložitvijo
posameznih izsekov RRP

Št.

2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 30 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
0 podatki niso razvidni oziroma se
povpraševanje in proizvodnja
zmanjšujeta
3 povpraševanje in proizvodnja se
ohranjata
5 povpraševanje in proizvodnja se
povečujeta
b) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev
0 iz vloge ni razvidno oziroma gre
za tehnologijo, ki ne vključuje
inovativnih rešitev ali razvoja novih
proizvodov
3 tehnologija, ki v manjši meri
vključuje inovativne rešitve oziroma
proizvodnje novih produktov ali
preprosta, delovno intenzivna
proizvodna tehnologija oziroma
proizvodi, ki ne odstopajo od
povprečja na trgu v smislu
tehnološke zahtevnosti
5 visoka tehnološka raven
posameznih rešitev oziroma
elementov, nove proizvodne
tehnologije ali končni proizvodi
in tehnološko dohitevanje
konkurentov; dobri obeti za prodajo
oziroma proizvodnjo
c) Ocena finančne uspešnosti projekta
0 razmeroma slabo finančno stanje
prijavitelja, predvideni obseg
investicije je v primerjavi s finančno
močjo (denarni tok) podjetja velik,
tveganje neuresničitve projekta je
zaradi velikosti investicije in zaradi
morebitnih finančnih težav podjetja
veliko
5 prijavitelj je v dobrem finančnem
stanju, viri financiranja so jasno
razvidni in v celoti zagotovljeni,
predvideni obseg investicije je
v primerjavi s finančno močjo
(denarni tok) podjetja relativno velik,
tveganje neuresničitve projekta je
zaradi velikosti investicije in zaradi
morebitnih finančnih težav podjetja
zmerno
10 prijavitelj je v odličnem finančnem
stanju, viri financiranja investicije
so jasno razvidni in v celoti
zagotovljeni, predvideni obseg
investicije bo financiran brez težav
za redno poslovanje podjetja,
tveganje neuresničitve projekta
zaradi morebitnih finančnih težav je
minimalno
d) Interna stopnja donosnosti projekta
0 če je IRR manjši od 4%
3 če je IRR med 4% in 6%
5 če je IRR med 6% in 8%
10 če je IRR večji kot 8%
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3. Izvedljivost investicije (največ
točk)
a) Kreditna sposobnost investitorja

25

iz podatkov ni razvidna možnost
0 poplačila terjatev
ustrezna zmožnost plačevanja
obresti in vračila glavnice, ob
poslabšanju ekonomskih razmer
ali položaja komitenta, pa se bo
lahko njegova plačilna sposobnost
5 poslabšala.
visoka stopnja izkazane kreditne
sposobnosti – najvišja kreditna
sposobnost in najmanjša stopnja
tveganja, zmožnost vračila glavnice
10 in obresti zelo visoka
b) Boniteta investitorja/zavarovanje posojila
b/1
0 podatki so pomanjkljivi
1 zadovoljiva
3 odlična
b/2
0 iz predložene dokumentacije
ni dobro razvidne možnosti
zavarovanja posojila
1 iz predložene dokumentacije je
razvidna možnost zavarovanja z
nepremičnino
2 iz predložene dokumentacije je
razvidna možnost zavarovanja
posojila z bančno garancijo
c) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca (ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo pravne osebe)
c/1 (kumulativno seštevanje točk)
+1 investicija izkazuje racionalizacijo
dela
+1 investicija izkazuje večji tržni delež
na trgu
+1 investicija izkazuje ugodnejše cene
in poslovne pogoje
c/2
število delovnih mest se bo z
0 investicijo zmanjšalo
ohranjanje obstoječega števila
1 delovnih mest
povečanje števila delovnih mest za
2 5% glede na obstoječe stanje
povečanje števila delovnih mest za
3 5% – 10% glede na obstoječe stanje
povečanje števila zaposlenih za več
4 kot 10% glede na obstoječe stanje
d) Ekološka ustreznost investicije
0 iz vloge ni razvidno
1 ohranjanje sedanje ravni
negativnih vplivov podjetja na
okolje, problematično izpolnjevanje
zahtev okoljskih predpisov, projekt
ima manjše negativne ekološke
učinke, ki so v primerjavi z drugimi
pozitivnimi učinki projekta zelo
majhni
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2 izpolnjevanje okoljskih standardov,
ki naj bi veljali v času aktiviranja
investicije in v pretežnem delu
njene življenjske dobe, napredek
podjetja v varstvu okolja, projekt
ima manjše, vsaj posredne
pozitivne ekološke učinke – bodisi
v sami proizvodnji/pridobivanju
ali pa posredno s proizvodi
(zmanjšanje količin odpadne
embalaže ipd.)
3 preseganje okoljskih standardov,
ki naj bi veljali v času aktiviranja
investicije in v pretežnem
delu njene življenjske dobe,
bistven napredek podjetja v
varstvu okolja, projekt je izrazito
ekološko usmerjen (zmanjšanje
obremenitve voda in zraka,
učinkovitejše ravnanje z odpadnimi
trdnimi snovmi)
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Odpiranja bodo potekala
do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imeli investicijski
projekti, ki bodo dobili višje število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. izvedljivost investicije.
VI. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno
15. 10. 2006.
Prvo odpiranje prispelih vlog bo v mesecu juniju, in sicer za vloge, ki bodo prispele
do vključno 15. 6. 2006 do 16. ure. Nadaljnji roki za oddajo vlog so do 15. v tekočem
mesecu, razen za zadnji rok, kjer so vloge
lahko oddane osebno ali priporočeno po pošti do vključno 15. 10. 2006. Vloge, ki bodo
prispele po navedenih rokih, se prenesejo v
naslednje odpiranje. Odpiranja bodo drugi
delovni dan po izteku rokov za oddajo vlog.
Odpiranja niso javna in bodo potekala do
porabe sredstev. Prvi trije roki za oddajo
prijav (v mesecu juniju, juliju in avgustu) so
namenjeni izključno projektom na področjih,
ki so navedena kot prednostna, nadaljnja
roka za oddajo prijav v mesecu septembru in oktobru pa tudi projektom iz ostalih
območij.
Prijavitelji vložijo vloge osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Javni sklad RS
za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na zgornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis
B«. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v
slovenski valuti (SIT).
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica,
od objave do zaključka razpisa, vsak dan
od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje
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po naročilu preko elektronske ali navadne
pošte. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Regionalnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si.
Upravičenci lahko pridobijo informacije
o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje
spodbud Regionalnega sklada, in sicer na
tel. 01/836-19-53. Posredovanje razpisne
dokumentacije preko elektronske pošte je
možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net.
3. Regionalni sklad lahko v primeru nejasnosti od prosilca zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo. Regionalni sklad
lahko naroči strokovno mnenje o projektu.
4. Upravičenec sredstev je dolžan Regionalnemu skladu v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor
nad porabo sredstev tako, da je vsak čas
možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo upravičenca.
VII. Obravnava vlog:
1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 14 dni od posameznega odpiranja pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem roku 8 dni od dneva prejema obvestila
ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno se
uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev
za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko
v primeru iz prejšnjega stavka predlagala
odobritev sredstev upravičencem iz višjega
prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu
razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo 10 mio SIT, razpoložljiv obseg
posojil še 5 mio SIT, zato dodelitev v višini
5 mio SIT). Vloge upravičencev, ki ne bodo
uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril iz točke
VI. ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot
neutemeljene zavrnejo.
5. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala Uprava Regionalnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge,
ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju
vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava, so uradna tajnost.
6. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom v roku 60 dni po
izteku posameznega roka za oddajo vlog.
7. Postopek izbire Regionalnega sklada
bo potekal skladno s Splošnimi pogoji.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Regionalni sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih
spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe.
8. Regionalni sklad bo spremljal namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena

ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj
zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obrestih (Ur. l. RS, št.
56/03, 135/03 in 118/05).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Ob-13091/06
Regionalna razvojna agencija Koroška
d.o.o., Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
Garancijska shema za Koroško (v nadaljevanju: RRA Koroška) v sodelovanju z
bankami: Abanko Vipa d.d. Ljubljana, Novo
KBM d.d Maribor, Banko Koper d.d Koper,
PBS Poštno banko Slovenije d.d. Maribor
in Deželno banko Slovenije d.d Ljubljana
objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
100,000.000 SIT, za katere bo RRA Koroška
dodeljevala garancije v višini 50% skupne
vrednosti kreditov, kar znaša 50,000.000
SIT.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
8,000.000 SIT (izjemoma tudi do 15,000.000
SIT, če to odobri odbor GSK).
– Obrestna mera za kredite znaša: šest
mesečni EURIBOR + 1,3%.
– Doba vračanja kredita znaša do največ 5 let.
– Moratorij za vračanje kredita znaša do
3 mesecev.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit banki z
garancijo RRA Koroška v višini 50%, preostalih 50% pa v skladu s pogoji bank.
– Črpanje kredita je namensko, v skladu
s predloženo dokumentacijo. 20% zneska
odobrenega kredita lahko dobi prosilec nakazano na TRR, brez dokazil – za financiranje obratnih sredstev.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Koroška z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti
projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RRA Koroška izvede
banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
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– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo.
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisani
v ustrezen register in gospodarske družbe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme RRA Koroška, d.o.o,
– so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za male ali srednje
velike gospodarske družbe po 51. in 72. členu Zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju občin, ki so prispevale v garancijsko shemo
(občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Slovenj
Gradec, Muta, Radlje in Podvelka).
V skladu s ''Pravili delovanja RRA Koroška ' in ''Pravicami ter obveznostmi članov
RRA Koroška '' članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RRA Koroška
pri odobritvi garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,
– ocena bonitete preteklega poslovanja.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in /ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost, za
razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
Stroški izdaje dokumentacije in obdelave
vloge znašajo 5.000 SIT in jih je potrebno
poravnati v osmih dneh po prejemu računa s
strani RRA Koroška oziroma pred obravnavo vloge na garancijskem odboru, v nasprotnem primeru vloga ne bo obravnavana.
Banka zaračuna za odobritev kredita nadomestilo v višini 0,3% od stanja kredita,
oziroma min. 20.000 SIT.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije je razvidna iz obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– na občinah, ki sodelujejo v garancijski
shemi,
– na sedežu RRA Koroška, Koroška cesta 47, Dravograd – sprejemna pisarna,
– na spletni strani RRA Koroška, d.o.o.

Št.

Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
8. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev oziroma
do 10. 12. 2006
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA Koroška in bank
enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v
mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih
dni, bodo praviloma obravnavane in rešene
do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RRA Koroška bo pisno seznanila prosilca
z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v
sedmih dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na telefonski številki 02/872-00-15 Karmen
Sonjak ali Magdalena Piko.
Regionalna razvojna
agencija Koroška d.o.o.,
Garancijska shema za Koroško
Št. 4/06

Ob-13088/06

Slovensko arheološko društvo objavlja
po 2. – 7. členu Pravilnika o podeljevanju
nagrad Slovenskega arheološkega društva
razpis
za Nagrado, priznanji, častno in
zaslužno članstvo Slovenskega
arheološkega društva
za izjemne dosežke na področju arheologije v Republiki Sloveniji v letu 2005
Nagrado Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so
prispevale k razvoju in ugledu arheološke
stroke doma in v tujini.
Priznanje Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni dosežek s področja
arheologije: razstavne in konservatorske
dosežke, strokovne in poljudne publikacije,
uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in
večanje ugleda slovenske arheologije doma
in v tujini.
Častno članstvo podeljujemo posamezniku za izjemne prispevke pri razvoju,
priznanju in ugledu slovenske arheologije
doma in v tujini.
Zaslužno članstvo podeljujemo posamezniku, skupini ali pravni osebi, ki je s svojim
delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali ustanovami s področja arheologije pripomogla k boljšemu
delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Predlogi za nagrado, priznanji, častni in
zaslužni članstvi morajo poleg podatkov o
kandidatu vsebovati tudi pisno utemeljitev
z dokazili. Za priznanji, častno in zaslužno članstvo lahko kandidirajo snovalci
in avtorji vseh dogodkov in prireditev iz
leta 2005.
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Za nagrado in priznanji lahko kandidirajo
slovenski državljani, za častno in zaslužno
članstvo tudi tujci. Kandidate predlagajo
posamezniki ali strokovne organizacije, ki
delujejo na področju arheologije v Republiki
Sloveniji ali tujini. Predloge sprejemamo najkasneje do 5. junija 2006 na naslov: Slovensko arheološko društvo, Zavetiška 7, 1000
Ljubljana s pripisom Nagrade SAD.
Slovensko arheološko društvo
Ob-13161/06
Razpis
za podporo vključevanja nevladnih
organizacij v pripravo in sooblikovanje
zakonodajnih in razvojnih dokumentov
Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, zbira prijave na razpis za podporo vključevanja nevladnih organizacij v
pripravo in sooblikovanje zakonodajnih in
razvojnih dokumentov. Razpis je objavljen
na spletni strani www.dobradruzba.org.
Namen razpisa
Razpis je namenjen podpori vključevanja
nevladnih organizacij v sooblikovanje zakonodajnih in razvojnih dokumentov, ki so v letošnjem letu v postopku priprave v Sloveniji:
zakonodajni akti, nacionalni programi in politike, dokumenti v sklopu priprave Državnega razvojnega programa 2007-2013 (DRP)
ter na njem temelječi Nacionalni strateški
referenčni okvir za črpanje sredstev EU iz
kohezijske ovojnice za Slovenijo in pripadajoči operativni programi. Glavni namen
sofinanciranja je podpora nevladnim organizacijam za pripravo strokovnih prispevkov
in komunikacijskih procesov pri oblikovanju
ključnih razvojnih dokumentov.
Upravičeni do prijave
Na razpis se lahko prijavi nevladna organizacija ali koalicija NVO z naslednjimi
prednostnimi temami: spodbujanje ukrepov
v podporo nevladnemu sektorju (aktivne politike zaposlovanja v nevladnem sektorju in
podjetništvo v nevladnem sektorju, davčna
reforma, ki bo stimulativna za nevladne organizacije itd.) in trajnostni razvoj (uravnotežen gospodarski, družbeni in okoljski razvoj)
in razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč, človekove pravice.
Višina sofinanciranja
Za podporo posameznemu projektu
je na voljo najmanj 500.000 SIT in največ
2,500.000 SIT.
Časovni okvir za izvedbo dejavnosti
Sofinancirane bodo dejavnosti, ki bodo
potekale v obdobju od 15. junija in bodo
zaključene najkasneje do 31. decembra
2006.
Oddaja prijave
Rok za oddajo prijav je 29. maj 2006
do 12. ure, na poštnem naslovu: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
p.p. 4440, 1000 Ljubljana; ali za dostavo:
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana, Metelkova 6, drugo
nadstropje, soba 41.
Dodatna pojasnila
Za vsa dodatna pojasnila glede razpisa se prosim obrnite na Gajo Brecelj,
na tel. 439-71-00 ali pa na el. naslov
info@umanotera.org.
Program finančno podpira sklad Trust for
Civil Society in Central and Eastern Europe.
Umanotera,
slovenska fundacija za trajnostni razvoj
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Razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
gradnjo objekta Terme Laško – I. faza
Termalni center
1. Investitor: Zdravilišče Laško d.d.,
Zdraviliška 4, 3270 Laško.
2. Predmet razpisa: gradnja objekta Terme Laško – I. faza Termalni center.
3. Obseg del: po projektu Studio Rebeka d.o.o. Ljubljana s sodelavci, št. projekta
05-2005/A junij 2005, februar 2006 – dopolnitve.
4. Vsebina ponudbe:
4.1. podatki o ponudniku,
4.2. ponudbeni predračun,
4.3. plačilni pogoji,
4.4. terminski plan izvedbe,
4.5. izjave in dokazila o primernosti in
usposobljenosti izvajalca,
4.6. izjava, da bo izvajalec kril izpad dohodka investitorja za vsak dan prekoračitve
roka izvajanja del,
4.7. garancije bank za resnost ponudbe,
za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, za
odpravo napak v garancijskem roku,
4.8. osnutek pogodbe.
Ponudba se nanaša na projektiran objekt
v celoti, lahko pa tudi po posameznih sklopih v okviru skupne rekapitulacije.
5. Predvideni pričetek del: 1. 7. 2006.
6. Orientacijska vrednost: 4,2 milijardi
SIT brez DDV.
7. Obračun: po dejanskih količinah in ponudbenih cenah.
Varianta obračuna: ključ v roke.
8. Plačilni pogoji:
Varianta 1:
– 70% pogodbenega zneska se poravna
na osnovi izstavljenih mesečnih situacij v
roku 15 dni po potrditvi,
– 30% kredit izvajalca, ki se ob dokapitalizaciji podjetja poračuna z delnicami po
njihovi revidirani knjigovodski vrednosti.
Varianta 2:
– na osnovi mesečnih situacij v 15 dneh
po potrditvi.
Varianta 3:
– po ponudbi izvajalca.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena izvedenih del,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference.
Zaradi objektivnejše uporabe meril vas
prosimo, da nam posredujete še:
– cenik materialov, mehanizacije, prevozov in režijskih ur,
– morebitni znesek oziroma odstotek komercialnega popusta na ponujena dela.
Razpisna dokumentacija s popisom del
in projekti je ponudnikom na voljo od ponedeljka 15. 5. 2006 dalje v Zdravilišču Laško
d.d., Zdraviliška 4, 3270 Laško, vsak dan
od 8. do 14. ure po predhodni najavi v tajništvu Zdravilišča Laško na tel. 03/73-45-555
z odkupom po ceni 420.000 SIT + DDV.
Dokumentacijo lahko dvignete s predložitvijo potrdila o odkupu. Znesek za odkup
dokumentacije nakažite preko transakcijskega računa, odprtega pri Banki Celje
06000-0003712586.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Terme Laško I. faza – Termalni center«
in s polnim naslovom ponudnika na zadnji
strani kuverte je potrebno dostaviti v zape-
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čateni kuverti na naslov: Zdravilišče Laško
d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško, do
petka, 9. 6. 2006 do 12. ure. Ponudbe naj
bodo na originalnih popisih oziroma na podani zgoščenki.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene. Prav tako bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo na originalnih popisih oziroma zgoščenki in za katere se bo v katerikoli
fazi izbire ugotovilo, da je ponudnik navedel
neresnične podatke.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis
ponovi.
Investitor v nobenem primeru ne krije
stroškov priprave ponudb ali odkupa razpisne dokumentacije.
O rezultatih razpisa bo udeležence razpisna komisija obvestila najkasneje v 30
dneh.
Zdravilišče Laško d.d.
Št. 030-0001/2006-3
Ob-12893/06
Občina Gornji Petrovci objavlja na podlagi kriterijev za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
javni razpis
za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto
2006
I. Na raspis za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se lahko prijavijo: kulturna in ostala društva, zasebne
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v kulturi, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto,
3. da so v pretekli sezoni priredili vsaj 1
samostojni nastop,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih,
5. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
6. da poslujejo v skladu z zakonskimi
predpisi in statutom,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
III. V letu 2006 bomo sofinancirali izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti naslednje vsebine:
1. dejavnosti kulturnih društev oziroma
njihovih sekcij in drugih društev, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost,
2. kulturno dejavnost vzgojno-varstve
nih, osnovnošolskih zavodov, ki presegajo
šolske vzgojno-izobraževalne programe,
3. sodelovanje na območnih in državnih
prireditvah,
4. izobraževanje strokovnih kadrov za
vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
5. kulturne prireditve in akcije,
6. druge kulturne programe, ki jih ponudijo druge pravne ali fizične osebe, če je to
v interesu občine.
IV. Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev za kulturo za l. 2006
na podlagi pravilnika o načinu vrednotenja
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini

Gornji Petrovci, ki ga je sprejel Občinski svet
Občine Gornji Petrovci dne, 11. 10. 2001.
Iz proračunskih sredstev Občine Gornji Petrovci je za l. 2006 za sofinanciranje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti predvideno
1,020.000 SIT.
V. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: rok za prijavo programov je do
12. 6. 2006 do 15. ure. Prijave pošljite priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d,
9203 Petrovci, s pripisom »javni razpis –
kultura 2006«. Enotne obrazce za prijavo
in ostalo razpisno dokumentacijo dobite
na občini Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, kontaktna oseba je Sonja Kerčmar,
tel. 02/556-90-07.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Nepopolne vloge bodo zavrnjene.Vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v
roku 45 dni od odpiranja prijav.
Odpiranje prijav bo 14. 6. 2006 ob 15.
uri, na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VI. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.
VII. Občina Gornji Petrovci bo nakazovala finančna sredstva v skladu s predloženimi
dokazili o realizaciji izvedbe posamezne aktivnosti, za katero se vlaga zahtevek.
VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Občina Gornji Petrovci
Št. 322-121/2006
Ob-13024/06
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04), Statuta Mestne občine Koper (Uradni list RS, št.
40/00, 30/01 in 29/03) ter Sklepa župana,
št. 322-121/2006 z dne 3. maja 2006, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje investicijskih vlaganj
v turistično infrastrukturo v Mestni
občini Koper za leto 2006
1. Predmet razpisa: je sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo
v Mestni občini Koper za leto 2006.
2. Pogoji in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne osebe, ki:
– so registrirane in imajo sedež na območju Mestne občine Koper,
– katerih investicija je vezana na območje Mestne občine Koper,
– niso že prejela sredstev za prijavljeno
investicijo, iz drugih virov Mestne občine
Koper,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja
turizma za območje Mestne občine Koper.
Mestna občina Koper bo sofinancirala
investicijska vlaganja v turistično infrastrukturo, ki temeljijo na:
– spodbujanju lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
razvoja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik
prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti,
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razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije ipd.),
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter
organizacij, oziroma elementov civilne družbe,
– aktivnostih, ki bodo predstavljeni širši
javnosti,
– aktivnosti, ki pomenijo dodano vrednost k turistični ponudbi Mestne občine
Koper.
Mestna občina Koper bo prednostno sofinancirala investicijska vlaganja vezana na:
– nabavo in montažo svetlobnih elementov za novoletna osvetlitev vseh krajevnih
skupnosti v Mestni občini Koper razen Krajevne skupnosti Koper-Center,
– nabavo in montažo turistične infrastrukture za razgledne točke (koši, klopce,
mize, informacijske table...),
– nabavo in montažo turističnih informativnih tabel.
Merila na podlagi katerih bo komisija
ocenjevala prijave, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki
so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem
obrazcu soglašati s preverjanjem namenske
porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa s strani pooblaščene
osebe sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
4. Okvirna višina sredstev
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično
infrastrukturo v Mestni občini Koper za leto
2006, znaša 10,000.000 SIT.
Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi končnega poročila o
realizaciji vlaganj z dokazili izvedene investicije.
Sredstva se dodeljujejo v skladu s priglasitvijo Ministrstvu za finance, Sektor za nadzor državnih pomoči po pravilu de minimis.
5. Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Rok za izvedbo projektov, porabo odobrenih sredstev in posredovanje zahtevkov
in poročil je 27. oktober 2006.
6. Rok za predložitev prijav
Obravnavali bomo prijave, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene do
2. 6. 2006 do vključno 12. ure, po pošti na
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper ali bodo oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v času uradnih ur.
Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna
oznaka »Ne odpiraj – št. 322-121/2006«.
Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten,
na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o
izidu javnega razpisa: postopek odpiranja
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prijav izvede Turistična organizacija Koper
Mestne občine Koper. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v
15 dneh po sprejemu odločitve.
8. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper, in sicer v času
uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija
Koper (Peter Žudič ali Tamara Kozlovič, tel.
05/664-62-17, e-mail: peter.zudic@koper.si)
vsak dan v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 3331-31/2005
Ob-13025/06
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04), Statuta Mestne občine Koper (Uradni list RS, št.
40/00, 30/01 in 29/03) ter Sklepa župana,
št. K3331-31/2005 z dne 3. maja 2006, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje novih turističnih
produktov v Mestni občini Koper za leto
2006
1. Predmet razpisa: je sofinanciranje novih turističnih produktov v Mestni občini Koper za leto 2006.
2. Pogoji in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne osebe, ki:
– so registrirane in imajo sedež na območju Mestne občine Koper,
– katerih nov turistični produkt je vezan
na območje Mestne občine Koper,
– niso že prejela sredstev za prijavljeno aktivnost iz drugih virov Mestne občine
Koper,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja
turizma za območje Mestne občine Koper.
Mestna občina Koper bo sofinancirala
nove turistične produkte, ki temeljijo na:
– spodbujanju lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
razvoja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik
prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti,
razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije ipd.),
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter organizacij, oziroma elementov civilne družbe,
– aktivnostih, ki bodo predstavljeni širši
javnosti,
– aktivnosti, ki pomenijo dodano vrednost k turistični ponudbi Mestne občine
Koper in njeni prepoznavnosti.
Mestna občina Koper bo prednostno sofinancirala nove turistične produkte v obliki:
– tiskanega promocijskega, informativnega in predstavitvenega gradiva posameznega turističnega produkta, posameznega
področja ali kraja (prospekti, zemljevidi, katalogi, brošure, plakati...).
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Merila na podlagi katerih bo komisija
ocenjevala prijave, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki
so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem
obrazcu soglašati s preverjanjem namenske
porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa s strani pooblaščene
osebe sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
4. Okvirna višina sredstev: višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
novih turističnih produktov v Mestni občini
Koper za leto 2006, znaša 4,000.000 SIT.
5. Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Rok za izvedbo projektov, porabo odobrenih sredstev in posredovanje zahtevkov
in poročil je 15. november 2006.
6. Rok za predložitev prijav
Obravnavali bomo prijave, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene do
2. 6. 2006 do vključno 12. ure, po pošti na
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper ali bodo oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v času uradnih ur.
Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna
oznaka »Ne odpiraj – št. K3331-31/2005«.
Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten,
na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o
izidu javnega razpisa: postopek odpiranja
prijav izvede Turistična organizacija Koper
Mestne občine Koper. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v
15 dneh po sprejemu odločitve.
8. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper, in sicer v času
uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija
Koper (Peter Žudič ali Tamara Kozlovič, tel.
05/664-62-17, e-mail: peter.zudic@koper.si)
vsak dan v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 322-117/2006
Ob-13028/06
Na podlagi sklepa župana, št.
322-117/2006 z dne 3. maja 2006, Mestna
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič objavlja
javni razpis
za oddajo v najem sedmih prodajnih
mest (kioskov)
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1. Predmet razpisa: je oddaja v najem
sedmih prodajnih mest (kioskov) ob Semedelski cesti v Kopru.
2. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv prijavitelja,
– uradni naslov prijavitelja, matično in
davčno številko prijavitelja, ime in priimek
odgovorne osebe, ime in priimek kontaktne
osebe,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti, ki ga izda AJPES,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
(če ga zakon predvideva),
– reference prijavitelja,
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe,
– izpolnjen obrazec Vloga za prodajo
blaga zunaj prodajaln (ne velja za opravljanje gostinske dejavnosti).
3. Merila in pogoji
Zbira se pisne prijave za oddajo v najem 7 prodajnih mest (kioskov) na začetku
Semedelske ceste v Kopru pred Hlavatyjevim parkom za čas od 15. junija 2006 do
30. septembra 2006, z naslednjo vsebino:
– prodaja olivnega olja, medu, raznih čajev, sladkorne pene, kokic,
– prodaja umetnin (mini galerija),
– prodaja tekstilnih izdelkov z možnostjo
tiskanja na izdelke,
– prodaja in izdelava keramičnih, glinenih in steklenih izdelkov,
– prodaja otroških igrač,
– prodaja spominkov,
– prodaja tipičnih primorskih izdelkov.
Na javni razpis se lahko prijavijo še drugi
ponudniki s podobno ponudbo.
Delovni čas prodajnih mest je za mesec
julij in avgust določen, in sicer najmanj od
10. do 12. in od 16. do 21. ure. V ostalih mesecih si prijavitelj delovni čas določi sam, o
vsaki spremembi mora obvestiti odgovorno
osebo na MOK.
Uporabnina in varščina za posamezno
prodajno mesto (kiosk) za ves čas najema
(od 1. junija do 30. septembra 2006) znašata 61.000 SIT brez DDV (1.000 SIT je
vrednost uporabnine brez DDV, 60.000 SIT
je vrednost varščine brez DDV). Pavšalni
strošek za elektriko znaša 20.000,00 SIT
brez DDV za ves čas najema (od 15. junija
do 30. septembra 2006) prodajnega mesta
in ni vključen v uporabnino in varščino.
Ob podpisu pogodbe poravna izbrani
prijavitelj strošek uporabnine in varščine v
višini 100% z DDV in pavšalni strošek za
elektriko v višini 100% z DDV (dokazila o
poravnanih zneskih so pogoj za prevzem
ključev prodajnih mest).
Varščino se izbranemu prijavitelju vrne,
in sicer se mu jo nakaže na TRR najkasneje
30. dan po podpisu zapisnika o prevzemu
prodajnega mesta s strani Mestne občine
Koper. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da
se najemniku prodajnega mesta vrne varščina so:
– podpis zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani Mestne občine Koper,
– vrnitev ključa prodajnega mesta,
– prodajno mesto mora biti vrnjeno v istem ali boljšem stanju, kot je bilo prevzeto,
– prodajno mesto mora v juliju in avgustu
obratovati vse dni; dopustno je, da prodajno
mesto ne obratuje 5 dni v navedenem obdobju oziroma tudi več dni, zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer. O vsakem ne-
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obratovanju prodajnega mesta je potrebno
obvestiti odgovorno osebo na MOK.
Kolikor odgovorna oseba s strani MOK
ugotovi, da najemnik v juliju in avgustu ne
obratuje več kot 5 dni in da o tem ni obvestil
odgovorne osebe MOK ali v primeru kršitve
najemne pogodbe, se najemniku pogodba
prekine. Najemnik mora nemudoma vrniti
ključe prodajnega mesta in poravnati morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu.
V tem primeru najemnik ni upravičen niti do
vrnitve varščine niti uporabnine in pavšalnih
stroškov za elektriko. Prosto prodajno mesto
lahko najame naslednji prijavitelj iz prednostnega seznama prispelih prijav.
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

5. Rok in način oddaje prijav: obravnavali
bomo prijave, ki bodo prispele pravočasno
do 29. maja 2006 do vključno 12. ure, na
naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper ali bodo oddane osebno v sprejemno pisarno, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Ponudbe morajo
biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj,
322-117/2006«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti naveden prijavitelj.
6. Obravnava vlog: postopek izvede Turistična organizacija Koper.
7. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izbiri najkasneje v roku 10 dni po odločitvi najemodajalca.

Merila
pravilno izpolnjen prijavni obrazec
pomanjkljivo izpolnjen prijavni obrazec
prodaja različnih tipičnih primorskih ali drugih
domačih izdelkov
največ prijavljenih
manj prijavljenih
stalno prebivališče oziroma sedež prijavitelja je
v MOK
izven MOK
najdaljši obratovalni čas
manj dni
največje število referenc
manjše število referenc
zanimivost ponudbe
Maksimalno število točk:

Možne točke
5
0
10
sorazmerno manjše št. točk
5
0
10
sorazmerno manjše št. točk
5
sorazmerno manjše št. točk
do 15
50

Najemodajalec bo izbral prijavitelja, ki bo
ponudil najpestrejšo ponudbo proizvodov in
storitev, ki so navedena pod točko 3., ob
predložitvi vseh podatkov in dokazil zahtevanih pod točko 2. tega razpisa.
4. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene najemne pogodbe, s katerimi bodo urejena
medsebojna razmerja.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka
roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si.
Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času
uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, na tel. 05/66-46-217,
vsak dan v času uradnih ur.
Mestna občina Koper

Ob-13057/06
Občina Brezovica, na podlagi Zakona
o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Pravilnika in
meril za sofinanciranje športnih programov v
Občini Brezovica (Ur. l. RS, št. 3/06), Odloka
o proračunu Občine Brezovica za leto 2006
(Ur. l. RS, št. 118/05) in sprejetega Letnega
programa športa v Občini Brezovica za leto
2006 (Ur. l. RS, št. 42/06), objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2006 v Občini
Brezovica
I. Predmet razpisa
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi športa pod pogoji in v
skladu z letnim programom športa v Občini
Brezovica, upoštevajoč proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih
programov, in sicer za naslednje vsebine:
A – interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,

B – interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok in mladine (od 6 do 15 leta),
C – športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami,
D – interesna športna vzgoja srednješolske mladine in študentov – organizirana in
vodena športna vadba (od 15 do 25 let) v
izbranih športnih panogah,
E – šport otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport – ki tekmujejo
v organiziranih sistemih državnih panožnih
zvez – (šport mladih do 18 let),
F – kakovostni in vrhunski šport posameznikov in ekip, ki tekmujejo v organiziranih
sistemih državnih panožnih zvez – (šport
odraslih nad 18 let),
G – športna rekreacija,
H – pohodništvo in planinstvo,
I – množične in promocijske športne prireditve v javnem interesu,
J – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (trenerjev,
vaditeljev, študentov fakultete za šport idr.),
ki delujejo v društvih in klubih,
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K – šport invalidov,
L – posodabljanje in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov.
Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2006 je
tolikšna, kot jo določa Odlok o proračunu
Občine Brezovica za leto 2006, in sicer
gre za sredstva v višini 10,751.000 SIT.
Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim
Letnim programom športa za leto 2006,
kar je razvidno iz razpisne dokumentacije.
Izvajalci športnih programov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa v skladu z merili in
točkovanjem prijav.
II. Razpisni pogoji
Za sofinanciranje programov športa iz
občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov:
– športna društva in klubi;
– zveza športnih društev;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Pravico do sofinanciranja programov
športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini ali so nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, katerih člani so
vrhunski športniki s stalnim prebivališčem v
Občini Brezovica,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev
načrtovanih športnih aktivnostih,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem
letu,
– ob prijavi na razpis občini dostavijo
tudi poročilo o realizaciji programov, ki so
bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v
minulem letu in plačani članarini v zadnjem
koledarskem letu kolikor so organizirani v
skladu z zakonom o društvih ter podatke
o evidenci članstva, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke: ime in priimek ter
naslov bivališča in
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
III. Rok in način prijave
Predlagatelji programov morajo v svoji
prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditve, izpolnjene na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo
na Občini Brezovica, Oddelek za družbene
dejavnosti.
Predlagatelji programov lahko razpisno
dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh
Občine Brezovica, http://www.brezovica.si/.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
prijav,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v
pisnem obvestilu o dopolnitvi.
Zadnji rok za zbiranje prijav je petek,
16. 6. 2006, poslano priporočeno po pošti s
poštnim žigom 16. 6. 2006, ali oddane osebno na Občino Brezovica do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351
Brezovica, z obveznim pripisom: »Ne odpi-
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raj – javni razpis za šport 2006!« Na hrbtni
strani ovojnice mora biti izpisan natančen
naziv in naslov predlagatelja.
IV. Postopek obravnave prijav
V roku dospele prijave bodo ovrednotene
v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje programov športa v Občini Brezovica,
z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov.
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa
morajo biti porabljena v letu 2006 za namene, za katere so bila dodeljena.
Nepopolne vloge bodo vlagatelji morali
v naknadno določenem roku dopolniti, sicer
se bo vloga zavrgla.
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju prijav.
Dodatne informacije: Občina Brezovica,
Oddelek za družbene dejavnosti, Boštjan
Koprivec, tel. 01/361-17-74.
Občina Brezovica
Ob-13064/06
Na podlagi Odloka proračuna Občine
Postojna za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 120/05)
in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sanacijo obstoječega stavbnega fonda v širšem
območju naselbinske dediščine Postojna
– Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281
Občina Postojna objavlja
javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za sanacijo
obstoječega stavbnega fonda Tržaške
ulice v Občini Postojna v letu 2006
I. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
sanacije obstoječega stavbnega fonda Tržaške ulice v Občini Postojna v letu 2006
v skladu 53. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99) in smernicami za Občinski lokacijski načrt Center
v Postojni št. 628-3/04 z dne 24. 3. 2006
z namenom spodbujanja obnove kulturne
dediščine v starem mestnem jedru in razvoja mesta Postojne kot turističnega kraja z vzpostavitvijo vitalnega in urejenega
mesta.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda, in sicer predvsem za
prenovo uličnih fasad ter celovito prenovo
objektov ob Tržaški ulici v Občini Postojna
v letu 2006.
V skladu s 4. členom Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za sanacijo obstoječega stavbnega fonda v širšem območju naselbinske
dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 bo Občina Postojna v
letu 2006 sofinancirala sanacijo obstoječega
stavbnega fonda v:
območje
Tržaška ulica
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Na osnovi tega razpisa se v letu 2006
za sanacijo obstoječega stavbnega fonda
Tržaške ulice sofinancira do 50% ocenjene
vrednosti investicije prenove ene stavbe,
brez DDV; vendar ne več kot 5,000.000 SIT
na eno stavbo.
V primeru, da razpisana sredstva ne
bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva
dodelijo tistim projektom, ki dobijo največ
točk. V primeru, da sredstva ne bodo v celoti
izkoriščena, se objavi nov razpis v letošnjem
ali prihodnjem letu.
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2006
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 ((ZIPRS0607),
(Ur. l. RS, št.116/05)).
Občina Postojna bo sofinancirala izvedbo del, ki se bodo izvajala v proračunskem
letu 2006 in bodo zaključena najkasneje do
31. oktobra 2006.
V. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki
stanovanj ali stanovanjskih stavb v območju, navedenem v predmetu tega razpisa in
so polnoletni občani, državljani Republike
Slovenije ter fizične in pravne osebe, ki so
lastniki ali solastniki poslovnih prostorov v
stavbah v območju, navedenem v predmetu
tega razpisa.
Upravičenci (fizične in pravne osebe) so
do finančnih sredstev upravičeni le v primeru:
1. da s svojo vlogo na javni razpis, dosežejo vsaj 40 točk glede na točkovnik in
merila iz VIII. točke tega razpisa in
2. da so izvedena dela skladna z usmeritvami urbanistične službe Občine Postojna.
VI. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna
skupaj z zahtevano dokumentacijo,
– lokacijsko informacijo ali potrdilo, da je
bila podana vloga za izdajo le-te,
– predračun z opisom predvidenih del s
strani izvajalca del,
– dokazila o lastništvu oziroma solastništvu stavbe (za dokazilo velja:
– izpisek iz zemljiške knjige, – notarsko
overjena pogodba z dokazilom o vložitvi
predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma
obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju
dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del
na takšni nepremičnini ter – druga listina,
ki v skladu z zakonom izkazuje pravico
graditi oziroma izvajati dela na določeni
nepremičnini),

natančnejši opis (hišna št.)
št. 2, št. 3, št. 7, št. 8, št. 9, št. 9a, št. 10, št. 11, št. 12, št.
13, št. 15, št. 17, št. 18, št. 19, št. 20, št. 21, št. 22, št. 23,
št. 24, št. 26, št. 27, št. 28, št. 29, št. 30, št. 31, št. 32, št.
33, št. 34, št. 35, št. 37 in št. 39

III. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev,
ki se nameni za sanacijo obstoječega stavbnega fonda Tržaške ulice, in sicer predvsem
za prenovo ulične fasade ter celovito prenovo objektov, znaša 10,000.000 SIT.

– podpisana izjava solastnikov stavbe,
da soglašajo z obnovitvenimi deli.
VII. Merila
Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana
s sklepom župana, po naslednjih kriterijih:
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1. Stavba je evidentirana kot
– enota kulturne dediščine po predpisih o varovanju kulturne dediščine

20 točk

– stavba je vpisana v zbirni register kulturne dediščine

10 točk

20 točk

(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
2. Stavbe, ki predstavljajo nevarnost za okolico in mimoidoče
– nenevarna stavba

30 točk
0 točk

– malo nevarna stavba

10 točk

– zelo nevarna stavba

30 točk

(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
3. Celovita prenove stavbe

15 točk

– prenova celotne ulične fasa de

5 točk

– prenova celotnega objekta

5 točk

(vseh fasad objekta)
– prenova celotne ulične fasade in prenova celotnega objekta (vseh
fasad objekta)
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)

15 točk

4. Obdobje zadnje prenove stavbe

10 točk

– nad 20 let

10 točk

– pod 20 let

0 točk

(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
5. Prenova stavbe (vsaj ene fasade) z namenom, da se zmanjša poraba
energije in ohranja toploto, in sicer:
– izvedba toplotne zaščite stavbe s debelino toplotne izolacije vsaj 8 cm
in normativno toplotno prevodnostjo U maks. 0,40 W/m2K
– vgradnja novih oken z normativno toplotno prevodnostjo U maks.
1,40 W/m2K
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
VIII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno
v zapečatenem ovitku po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis – sofinanciranje sanacije Tržaške ulice
2006«.
Rok za prijavo na javni razpis prične teči
z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu
RS in je odprt do 29. maja 2006.
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v sprejemno informacijsko pisarno
z vložiščem (pisarna št. 3/2) najkasneje do
vključno 29. maja 2006 do 15. ure.
Odpiranje vlog bo potekalo v torek,
30. maja 2006 na naslovu Občine Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. Vloge
se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo na Občini Postojna – pisarna št.
3/2 – sprejemno informacijska pisarna z
vložiščem v delovnem času, objavljena pa
sta tudi na spletni strani Občine Postojna,
http://www.postojna.si.
Prosilci, ki bodo podali nepopolne vloge,
bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog je pet delovnih dni od prejema
obvestila o nepopolni vlogi. Za nepopolno
se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna
dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;

10 točk
5 točk
5 točk

– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve
vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku).
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli
najpozneje v dvajsetih dneh po odpiranju
vlog.
IX. Koriščenje odobrenih sredstev
Z izbranimi upravičenci, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna
sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju
proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda Tržaške ulice v Občini Postojna v letu 2006, v kateri se bodo
določile medsebojne obveznosti in pravice.
Upravičenec je dolžan predložiti Občini
Postojna zahtevek najkasneje do 31. oktobra 2006.
Obvezna priloga zahtevka je projektno
tehnična dokumentacija ter ustrezna dovoljenja za poseg v prostor v obsegu, ki ga
določa ZUreP–1 in ZGO– 1 glede na vrsto
del.
X. Naslov in rok za reševanje pritožbe
Če se prosilec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od
prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna
in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad

župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
Prosilec bo prejel odgovor po pošti najkasneje v desetih dneh od prejema pritožbe.
XI. Dodatna pojasnila
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna
oseba: Maja Burkeljca (tel. 728-07-82).
Občina Postojna
Št. 430-42/2006-3-14228
Ob-13034/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
26/01 in 28/01) Četrtna skupnost Bežigrad
Mestne občine Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih in socialnih
programov neprofitnih organizacij in
ustanov, ki delujejo na območju Četrtne
skupnosti Bežigrad Mestne občine
Ljubljana v letu 2006
I.
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Četrtna skupnost Bežigrad Mestne občine Ljubljana, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
a) programov športne rekreacije za meščane, ki se izvajajo v okviru neprofitnih
organizacij in ustanov na območju Četrtne
skupnosti Bežigrad Mestne občine Ljubljana
v letu 2006,
b) programov neprofitnih organizacij in
ustanov, ki širijo socialno mrežo na prebivalce območja Četrtne skupnosti Bežigrad
za reševanje socialnih stisk ljudi na področju
revščine, starejših občanov, otrok, mladih,
nasilja nad ženskami in otroki, oseb s težavami v duševnem razvoju, težav z zasvojenostjo, invalidk in invalidov, brezdomk in
brezdomcev.
3. Vsebina vloge:
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika
(pravne osebe),
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
– izjava o angažiranju lastnih sredstev za
izvedbo programa,
– izjava, da program ni sofinanciran iz
proračuna Mestne občine Ljubljana,
– opis namenov in ciljev progama z opisom vsebine programa, načinom izvedbe
programa in izvedbenimi roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo,
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
4. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko neprofitne organizacije in ustanove, ki so registrirani kot pravne
osebe in opravljajo dejavnosti, ki so predmet
javnega razpisa.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
programov, ki:
Ad a)
– ponujajo zanimive in privlačne programe,
– so brezplačni za udeležence,
– niso sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana,
– izvajajo aktivnosti, ki vključujejo otroke in mladino z območja Četrtne skupnosti
Bežigrad,
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– izvajajo aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok, mladine in odraslih.
Ad b)
– ponujajo zanimive in privlačne programe,
– so brezplačni za udeležence,
– niso sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana,
– izvajajo aktivnosti, ki vključujejo otroke in mladino z območja Četrtne skupnosti
Bežigrad,
– izvajajo aktivnosti na področju socialnega varstva ogroženih skupin prebivalcev
z območja Četrtne skupnosti Bežigrad ter
družinske politike,
– spremljajo stanje in položaj starejših
občanov z območja Četrtne skupnosti Bežigrad.
Ob zaključku projekta poda izvajalec finančno in vsebinsko poročilo.
1. Okvirna višina sredstev
Ad a)
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje programov športne rekreacije za meščane, ki se izvajajo v
okviru neprofitnih organizacij in ustanov na
območju Četrtne skupnosti Bežigrad Mestne občine Ljubljana za leto 2006 znaša
1,000.000 SIT.
Ad b)
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij in ustanov, ki širijo socialno
mrežo za prebivalce območja Četrtne skupnosti Bežigrad za reševanje socialnih stisk
ljudi na področju revščine, starejših občanov, otrok, mladih, nasilja nad ženskami in
otroki, oseb s težavami v duševnem razvoju,
težav z zasvojenostjo, invalidk in invalidov,
brezdomk in brezdomcev za leto 2006 znaša 2,210.000 SIT.
Višina sredstev se oblikuje glede na finančno konstrukcijo, ki jo bo prosilec predložil in glede na višino razpoložljivih sredstev,
ki jih daje četrtna skupnost.
6. Uporaba sredstev: rok za izvedbo projektov oziroma programov in porabo odobrenih sredstev je 25. 9. 2006.
II.
1. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis pošljite priporočeno s
povratnico ali oddajte osebno na naslov:
Četrtna skupnost Bežigrad MOL, Vojkova
c. 1, 1000 Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni
razpis za sofinanciranje programov športne
rekreacije ter socialnega varstva v Četrtni
skupnosti Bežigrad MOL«.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Četrtne skupnosti Bežigrad Mestne občine Ljubljana do 12. junija
2006 do 14. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Četrtna skupnost Bežigrad MOL), sicer vloga ne
bo obravnavana.
2. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo javno, dne 13. 6. 2006 ob 12. uri na sedežu
Četrtne skupnosti Bežigrad MOL, Vojkova
c. 1, 1000 Ljubljana.
3. Odločanje o dodelitvi sredstev
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v II/1. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo raz-

Št.

pisa in razpisne dokumentacije (nepopolne
vloge) oziroma, ki niso bile dopolnjene v
roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
splošnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
O dodelitvi sredstev odloči Svet Četrtne
skupnosti Bežigrad na predlog razpisne komisije. Zoper sklep sveta je možna pritožba
v roku 8 dni. O pritožbi odloča Županja Mestne občine Ljubljana.
4. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.
5. Dvig razpisne dokumentacije: dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Zorana Pust, tel.
01/236-25-37, faks 01/236-25-38, e-pošta:
mol.bezigrad@siol.net.
Mestna občina Ljubljana
Četrtna skupnost Bežigrad

Javne dražbe
Št. 478-0007/2006
Ob-13174/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94
-odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna
razlaga, 9/96 - odločba US, 39/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99 - odločba US, 70/00,
87/01, 51/02, 108/03 - odločba US, 72/05
in 100/05-UPB1), Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in
na podlagi posameznega programa prodaje
nepremičnine v lasti Občine Tolmin z dne
5. 5. 2006, objavljamo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Tolmin
I. Prodajalec: Občina Tolmin, Ulica padlih
borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet prodaje so nepremičnine, ki
v naravi predstavljajo stavbo v Tolminu, Pod
klancem 1, ki stoji na parceli št. 534/35 poslovna stavba 211 m2, s pripadajočim dvoriščem, ki je na parceli št. 534/34 dvorišče
541 m2, k.o. Tolmin. Nepremičnine se nahajajo v obrtni coni na območju bivše vojašnice
v Tolminu. Objekt je priključen na razpoložljive komunalne naprave obrtne cone. Ogrevanje prostorov objekta je lokalno. Dostopna
asfaltirana cesta je na obeh vzdolžnih straneh objekta, parkiranje je na funkcionalnem
zemljišču ob objektu.
Osnovna starost objekta ni znana, ocenjuje se na približno 50 let. Po prenehanju
prvotne namembnosti objekta opravljene
delne preureditve niso bistveno prispevale
k povečanju vrednosti nepremičnine. Sedaj
se v pritličju opravlja manjša obrtna dejavnost, nadstropje se je uporabljalo za stanovanjske namene in je v splošnem v zelo
slabem stanju.
Nosilno zidovje je opečno, debeline
50 cm, predelne stene so opečne, stro-
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pna konstrukcija nad pritličjem je masivna,
nad nadstropjem je lesen in ometan strop,
ostrešje je leseno, pokrito z valovitim salonitom in opremljeno s kleparskimi izdelki.
Fasada je obdelana, a potrebna obnove. Vsi
notranji prostori v stavbi so v slabem stanju
in potrebni obnove, enako velja za stavbno
pohištvo. Instalacije vode so podometne in
prilagojene namembnosti prostorov, instalacije elektrike so pretežno nadometne, njihova varnostna izvedba je vprašljiva. Ogrevanje prostorov je lokalno. Severni prosti del
zemljišča je zatravljen, na vzhodni strani
stavbe je nekaj lastnih parkirišč.
Po lokacijski informaciji Oddelka za okolje in prostor Občine Tolmin z dne 5. 5. 2006,
ki je v spisu, te nepremičnine spadajo v območje stavbnih zemljišč.
Pritličje objekta na parceli št. 534/35 k.o.
Tolmin je oddano v najem z najemno pogodbo, s pravico uporabe dvorišča.
Izklicna cena nepremičnin, ki predstavlja gradbeno vrednost objekta ter vrednost
komunalno opremljenega stavbnega zemljišča je 30,767.090 SIT ali 128.388,79 EUR.
Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih
stroškov v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe v zemljiški knjigi.
Varščina je 3,076.709 SIT (12.838,88
EUR), to je 10% izklicne cene.
III. Način, čas in kraj dražbe: javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, v pravni
pisarni v torek, dne 30. 5. 2006, ob 9. uri.
IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki najkasneje 30 minut pred začetkom javne dražbe prijavijo svojo udeležbo
in priložijo:
1. dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine in priloženo številko osebnega
transakcijskega računa za primer vračila
varščine;
2. fotokopijo osebnega dokumenta (za
fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in
samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni
na dan dražbe);
3. davčno številko oziroma ID številko
za DDV;
4. matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe).
Zastopniki fizičnih oziroma pravnih oseb
morajo komisiji za udeležbo na dražbi predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
V. V ceno nepremičnine niso vključeni
stroški cenitve, davek na promet nepremičnin in na dodano vrednost ter stroški v zvezi
s prenosom lastninske pravice, ki jih mora
kupec poravnati do vknjižbe lastninske pravice.
VI. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno nad izklicno ceno.
VII. Udeleženci javne dražbe morajo,
najkasneje en dan pred pričetkom javne
dražbe, plačati varščino navedeno v tem
razpisu na enotni zakladniški račun Občine Tolmin št. 01328-0100014970 odprt pri
Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino,
ostalim ponudnikom, ki ne bodo uspeli pa
brez obresti vrnjena v roku 3 dni po končani dražbi.
VIII. Plačilni pogoji: kupec mora plačati
kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine
je pogoj za pridobitev lastninske pravice,
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rok plačila je 8 dni po izstavitvi računa.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Če najugodnejši ponudnik ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek
razveljavljen in varščina zapade v korist
Občine Tolmin.
IX. Drugi pogoji:
1. Nakup nepremičnin se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
2. Prodajno pogodbo mora uspeli dražitelj s prodajalcem skleniti v 15 dneh po
zaključku dražbe.
3. Če uspeli dražitelj v roku 15 dni po
končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v
določenem roku, bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zapade v korist Občine Tolmin.
4. Prodajalec bo izročil kupcu nepremičnino v last in posest takoj po plačilu celotne
kupnine in overitvi pogodbe. Vsa zemljiško
knjižna opravila si pridrži prodajalec.
X. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija imenovana s
strani župana, dražba je ustna;
2. draži lahko tisti, ki je vključno en dan
pred začetkom javne dražbe plačal varščino
za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim potrdilom;
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo;
4. najnižji znesek zvišanja je 100.000
SIT;
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba;

Razpisi delovnih
mest
Ob-12894/06
Mestna občina Koper na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 - upb2) objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta:
podsekretar – svetovalec župana za
evropske zadeve.
Primarna naloga na delovnem mestu: samostojno vodenje najzahtevnejših projektov
na področju pridobivanja sredstev EU.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem naravoslovne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje enega svetovnega jezika,
– računalniška znanja,
– 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,
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6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno;
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno;
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene;
9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno
po pogojih razpisa;
10. dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo;
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe;
12. 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).
XI. Komisija lahko s soglasjem župana
Občine Tolmin ustavi postopek prodaje nepremičnin do sklenitve pravnega posla.
Pri tem Občina Tolmin povrne dražiteljem
stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije ter morebitno
vplačano varščino, brez obresti.
XII. Vsi dodatni podrobnejši podatki in
informacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave Občine Tolmin v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran
Mavri), lahko tudi po elektronski pošti: miran.mavri@obcina.tolmin.si. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
Občina Tolmin

– dodatne sposobnosti oziroma znanja:
komunikativnost, organizatorske sposobnosti, posebna znanja in sposobnosti s področja evropskih zadev in projektov EU.
Kandidat/ka, ki nima ustreznega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega
izpita iz upravnega postopka, mora izpita
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo ustreznih dokazil o dodatnih
sposobnostih oziroma znanjih,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo dokazila o znanju enega
svetovnega jezika,
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, 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.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
v prostorih Mestne občine Koper, v njenih
uradnih prostorih oziroma na terenu.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili ter opisom delovnih
izkušenj v zaprti ovojnici z označbo »Za
javni natečaj: DM Podsekretar – svetovalec
župana za evropske zadeve« na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati/ke, ki bodo poslali/e formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni/e. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni/e v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Katja Turk,
zaposlena v kadrovski službi Mestne občine
Koper, tel. 05/664-62-09.
Mestna občina Koper
Št. 110-71/2006
Ob-12923/06
Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj na podlagi 56. člena in v skladu
s prvim odstavkom 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja
javni natečaj za zasedbo treh uradniških
delovnih mest:
1. Svetovalec – za tujce v oddelku za
upravne notranje zadeve.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu svetovalec III, v prostorih Upravne enote Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– univerzitetno izobrazbo pravne, upravne ali organizacijske smeri ali najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne ali organizacijske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Na delovnem mestu se vodijo zahtevni
upravni postopki s področja tujcev in druge
upravne naloge podobne zahtevnosti.
2. Svetovalec – za javni red in prijavno odjavne zadeve v oddelku za upravne
notranje zadeve.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu svetovalec III, v prostorih Upravne enote Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– univerzitetno izobrazbo pravne, upravne, organizacijske ali ekonomske smeri ali
najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne, organizacijske ali ekonomske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
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biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Na delovnem mestu se vodijo zahtevni
upravni postopki s področja referata za javni red, prijavno odjavnih zadev in krajevnih
uradov.
3. Referent – v sprejemni pisarni v
službi za skupne zadeve.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu referent III, v prostorih
Upravne enote Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– najmanj srednjo izobrazbo upravne,
administrativne ali ekonomske smeri ali gimnazijo,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Naloge, ki se opravljajo na delovnem
mestu:
– sprejemanje strank in pisnih vlog,
– izdajanje delovnih knjižic,
– sprejemanje plačil upravnih storitev,
– overitev lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije dokumenta.
Za vsa razpisana delovna mesta morajo
kandidati k prijavi z življenjepisom priložiti
naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopije potrdil o opravljenih strokovnih izpitih,
– pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje in ki ne
sme biti starejše od treh mesecev,
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave ali strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da ga opravi najkasneje v enem letu, sicer se imenovanje v
naziv razveljavi.
Poskusno delo za delovni mesti svetovalec – za tujce in svetovalec – za javni red in
prijavno odjavne zadeve je pet mesecev, za
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delovno mesto referent – v sprejemni pisarni
pa tri mesece.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj v
roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dne objave na spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Mojca Maier, tel.
04/201-56-97.
Upravna enota Kranj
Št. 127/2006
Ob-12926/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) Upravna enota Murska Sobota objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto
vodje Glavne pisarne v Oddelku za
občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve.
Delovno mesto vodje Glavne pisarne je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III in svetovalec II.
Kandidat/ka bo naloge opravljal/a v nazivu
svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/ke:
– 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 zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne ali pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila iz katerih je razvidna
delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata/ke,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata/ke, da zoper kandidata/ke

48-49 / 12. 5. 2006 /

Stran

3691

ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega/njo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, predložiti pred imenovanjem v naziv.
Naloge na delovnem mestu so:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvih.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov – kandidatk presojala
na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na
podlagi razgovora s kandidati – kandidatkami ter s praktičnim preverjanjem njihovega
znanja, kolikor bo to potrebno.
Če kandidat/ka ne bo vlogi predložil/a
vseh zahtevanih dokazil, ga/jo v skladu z
veljavnimi predpisi ne bomo uvrstili v izbirni
postopek.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in pet
mesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a
na sedežu Upravne enote Murska Sobota,
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z
dokazili na naslov: Upravna enota Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota ali na elektronski naslov:
ue.murskasobota@gov.si Rok za vložitev
prijave je 8 dni od dneva objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo oziroma od dne objave pri Zavodu
RS za zaposlovanje. Kandidate/ke bomo o
izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 02/513-11-16 (Ana
Bunderla).
Upravna enota Murska Sobota
Ob-13029/06
Svet zavoda, Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska cesta 9, 1380
Cerknica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (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.
Predviden začetek dela je 15. 10. 2006
oziroma skladno s soglasjem ministra o imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom pošlji-
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te najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov Svet zavoda Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska cesta 9,
1380 Cerknica s pripisom »Razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku
Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica
Št. 110-22/2006
Ob-13030/06
Republika Slovenija, Upravna enota Tolmin, objavlja v skladu s 56. členom in prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32 - uradno
prečiščeno besedilo) javni natečaj za prosto
delovno mesto:
svetovalec v Oddelku za okolje in prostor.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Izbrani kandidat bo opravljal naslednje
naloge: pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje
in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno oblikovanje manj
zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, vodenje
in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih
na prvi stopnji, opravljanje drugih upravnih
nalog podobne zahtevnosti.
Poleg splošnih pogojev, določenih s
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– znanje uradnega jezika.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v
enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom ter morebitnimi referencami o dosedanjem delu, morajo
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila, iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisno izjavo kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno
izjavo 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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V izbirnem postopku se bodo upoštevale
le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi,
priloženih dokazil, referenc iz dosedanjega dela, v kolikor bo potrebno pa tudi na
podlagi pisnega preverjanja ali razgovora
s kandidati.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Upravne enote Tolmin, Tumov drevored 4,
Tolmin.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»javni natečaj – svetovalec v Oddelku za
okolje in prostor« na naslov: Upravna enota
Tolmin, Tumov drevored 4, 5220 Tolmin.
Rok za prijavo je 8 dni. Rok za vlaganje
prijav začne teči naslednji dan po objavi
javnega natečaja v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel. 05/38-00-800, kontaktni osebi Metka
Gregorčič in mag. Darja Urbančič.
Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške ali ženske.
Upravna enota Tolmin
Št. 4/2006
Ob-13031/06
Svet zavoda Koroške lekarne na podlagi
12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna in 23. člena Statuta
Koroške lekarne ter sklepa sveta zavoda z
dne 3. 5. 2006 razpisuje delovno mesto
direktorice/direktorja
za mandatno dobo 4 let.
Kandidatka/kandidat mora imeti univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri, opravljen strokovni izpit in najmanj 5 let delovnih
izkušenj v lekarniški dejavnosti.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo na
naslov: Koroška lekarna, Ob Suhi 9, 2390
Ravne na Koroškem, s pripisom »razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi raz
pisa.
Kandidatke/kandidati boste prejeli pisno
obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Koroška lekarna
Št. 100-308/2006-1
Ob-13047/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja razpisuje na podlagi 36. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) in 5. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski
dom – Center za kulturo mladih (Ur. l. RS,
št. 75/00) prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Javnega zavoda
Pionirski dom – Center za kulturo mladih.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima visokošolsko izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– pozna področje dejavnosti zavoda,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.

Direktor/ica bo po predhodnem mnenju
sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda
imenovan/a za mandatno dobo pet let.
Zaželeno je da kandidat/ka predložiti
program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat/ka predloži fotokopijo diplome. Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj
kandidat/ka predloži fotokopijo delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca oziroma
dokazilo o treh letih delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih. Kot dokazilo o
aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje
potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila
o aktivnem znanju jezika ali o opravljenem
tečaju jezika na najmanj V. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz jezika I
in II, potrdilo Državnega izpitnega centra
o opravljenem izpitu iz jezika na višji ravni
in/ali dokazilo o najmanj enoletnem šolanju
oziroma izobraževanju v tujini.
Kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje, naj
pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Mestna občina
Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25,
1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico Pionirskega doma – Centra
za kulturo mladih«.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu sklepa Mestnega sveta Mestne občine
Ljubljana o imenovanju direktorja/direktorice
javnega zavoda.
Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel.
01/306-12-90.
Mestna občina Ljubljana
Št. 104/2006
Ob-13066/06
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96), 56., 57. in 69.
člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 36/04 – UPB, 69/05 – odl. US RS) in 33.
člena Statuta Centra za socialno delo Vrhnika, Svet centra za socialno delo Vrhnika
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Vrhnika.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje:
– imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne ali sociološke smeri in pet
let delovnih izkušenj,
– ne glede na pogoje iz prejšnje alinee,
ima lahko kandidat/ka višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri, dvajset let
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje oziroma mora program opraviti v roku,
ki je predpisan v 15. in 49. členu Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 2/04).
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Direktor/direktorica bo imenovan/a za
mandatno obdobje 5 let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj in program razvoja (vizija,
strategija, cilji) Centra za socialno delo Vrhnika v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Center za socialno delo Vrhnika, Cankarjev
trg 8, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za direktorja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh od objave razpisa.
Svet centra za socialno delo Vrhnika
Št. 20/2006
Ob-13085/06
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2,
Ur. l. RS, št. 32/06, v nadaljevanju ZJU)
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta:
svetovalec (m/ž) za okolje in prostor.
Prosto delovno mesto svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu svetovalec III., II., I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Okvirne delovne naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– opravljanje drugih nalog po pooblastilu
ali nalogu direktorja občinske uprave.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje, za zasedbo delovnega mesta:
– imeti mora najmanj visoko strokovno
izobrazbo družboslovne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika.
Posebni pogoji in dodatna znanja za zasedbo delovnega mesta:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
(kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral
izbrani kandidat opraviti v roku enega leta
od imenovanja v naziv, 89. člen ZJU),
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila, iz katerih so razvidne
delovne izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izda ga pristojno sodišče) ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev ali pisna izjava
kandidata,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.

Št.

Kolikor bo izbrani kandidat podal pisno
izjavo iz 6. in 7. alinee prejšnjega odstavka, bo moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Poskusna doba je 3 mesece. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Občine Pesnica.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
V izbirnem postopku se bo presojala
strokovna usposobljenost kandidatov na
podlagi dokazil, priloženih k prijavi in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Občina
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211
Pesnica. Prijave se pošljejo v zaprti ovojnici
z označbo »za javni natečaj« in z navedbo
razpisanega delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 02/654-23-09 (Irena Ribič
Hlebec).
Občina Pesnica
Ob-13168/06
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova
39 razpisuje mesto:
1. vodje finančno računovodske službe.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka izobrazba,
– strokovne, vodstvene in organizacijske
sposobnosti,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti
življenjepis.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, 1001 Ljubljana, p.p.
3000.
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana
Ob-13170/06
Javni socialno varstveni zavod CUDV
Draga, Draga 1, 1292 Ig, na podlagi 56. in
57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 36/04-UPB1), 38. členom Statuta
CUDV Draga in sklepa Sveta Centra z dne
5. 5. 2006 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice zavoda.
1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati
še naslednje:
– imeti visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB1), pet let
delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit
po ZSV,
– kandidat mora poleg pogojev iz prve
alineje imeti tudi opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga
določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Za direktorja je lahko
imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi
zakona preneha.
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Ne glede na pogoje iz prve alineje, je
lahko imenovan za direktorja, tudi kandidat,
ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena tega zakona, dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva, in opravljen strokovni
izpit po ZSV.
2. Mandat direktorja traja 5 let.
Prijave z vsemi dokazili morajo kandidati
poslati v roku 8 dni od dneva objave.
Kandidati bodo o izidu postopka izbire
obveščeni v roku 30 dni od dneva objave.
Prijave se pošljejo na naslov: Svet Centra, CUDV Draga; Draga 1, 1292 Ig, z oznako »Razpis za direktorja/ico«.
Predsednik sveta zavoda CUDV Draga
Št. 118/2006
Ob-13217/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05
in št. 113/05) minister za pravosodje na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
0131-13/2006/4 z dne 19. 4. 2006 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Uprave Repub
like Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij v Ministrstvu za pravosodje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo z magisterijem
družboslovne, pravne ali druge ustrezne
smeri;
– 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;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– 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 ali 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 dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma pisno izjavo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
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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;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
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 strani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.
Na predlog ministra za pravosodje bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v Ministrstvu
za pravosodje imenovala Vlada Republike
Slovenije za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar z možno-
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stjo napredovanja v naziv višji sekretar na
sedežu organa v Ljubljani, Tivolska 42.
Generalni direktor Uprave Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
v Ministrstvu za pravosodje bo najkasneje v
petnajstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja
v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
»Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
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 odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Jože Romšek, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova
2, Ljubljana, tel. 01/432-51-25. Kandidatom,
ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot
primerne in ostalim kandidatom za položaj,
bo predsednik posebne natečajne komisije
izdal sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku
8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 76/06
Ob-13266/06
Upravna enota Maribor objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega
mesta:
referent v Oddelku za upravne zadeve
prometa.
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, kjer se lahko naloge opravljajo
v nazivih referent III, referent II in referent
I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv referent III.
Naloge na delovnem mestu so:
– 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,
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti in
– sprejemanje plačil upravnih storitev.
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 zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj srednja izobrazba splošne ali
druge ustrezne družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka in
– strokovni upravni izpit.

Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidatke in kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod
pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, če ga je kandidat
opravil,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata in
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica.
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.
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. Vloge, ki ne bodo popolne,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
enomesečnim poskusnim delom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor ali e-naslov: ue.maribor@gov.si
Rok za prijavo je osem dni od dneva
objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na telefonski številki
02/220-18-03 pri Aniti Fras.
Upravna enota Maribor
Št. 110-103/2006-31111
Ob-13409/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS,
št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo in
20/06)
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo in 20/06)
a) 2 prosti mesti pomočnikov okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
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K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-104/2006-31111
Ob-13410/06
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 višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški
službi oziroma pogoje za izvolitev za sodnika upravnega sodišča določene v 8. členu
Zakona o upravnem sporu.
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-13515/06
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za dve uradniški delovni mesti,
ki se izvajata v dveh nazivih
svetovalec Ustavnega sodišča I in
svetovalec Ustavnega sodišča II za finančno in davčno področje.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta svetovalec
Ustavnega sodišča I:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– pasivno znanje svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih;
2. kandidat mora izpolnjevati pogoje
za zasedbo delovnega mesta svetovalec
Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– pasivno znanje svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na pravniških delih.
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II. Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I in svetovalca Ustavnega sodišča II:
Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja
naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z
drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega
sodišča,
– opravljanje nalog, ki so določene s
Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z
ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami
iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– opravljanje nalog, ki so določene s
Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji
svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in
svetnik I.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev
(fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem
pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti, potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na
pravniških delih, potrdilo o znanju tujega
jezika, potrdilo, da niso v kazenskem postopku (potrdilo se pridobi pri pristojnem
okrajnem sodišču in ne sme biti starejše
od dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica (potrdilo se pridobi
pri Ministrstvu za pravosodje in ne sme biti
starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Na podlagi drugega odstavka 54. člena
Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, zaposlovanju in napredovanju v Sekretariatu
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Ustavnega sodišča (št. Su-54/05-3 z dne
21. 2. 2005 in nasl.) v zvezi s petim odstavkom 60. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in nasl.) Ustavno
sodišče kandidatov ne pozove k dopolnitvi
nepopolnih vlog. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na
podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v
objavi javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101
Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj – javni
natečaj – svetovalec I za finančno in davčno
področje« oziroma »ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec II za finančno in davčno
področje«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in
Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat

Druge objave
Ob-13098/06
Ponovni javni poziv za oddajo vlog za
nakup blaga (IKT opreme) v okviru projekta VEM – Od poslovne ideje do izvedbe
(Ljubljana z okolico). OZS izvaja projekt v
okviru Nacionalnega programa Phare 2003,
Ekonomska in socialna kohezija, Vzpostavitev sistema »Vse na enem mestu« (Onestop-shop). Nabava blaga zajema nabavo
računalniško komunikacijske opreme in
programov za opremo treh pisarn. Rok za
oddajo ponudb je 16. junij 2006. Razpisno
dokumentacijo je možno dobiti na sedežu
OZS, Celovška 71, 1000 Ljubljana ali na
spletnih straneh www.ozs.si.
Obrtna zbornica Slovenije
Ob-12925/06
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepa Mestnega sveta Mestne občine
Ptuj sprejetega na seji, dne 28. novembra
2005 in 24. aprila 2006
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javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje so nepremičnine, ki
jih tvorijo:
a) parc. št. 852/20 travnik, v izmeri
574 m2 in parc. št. 852/21 travnik, v izmeri 166 m2, obe vpisani pri vl. št. 672, k.o.
Rogoznica. Navedeni nepremični ležita v
ureditvenem območju mesta Ptuja P11-O1
Obrtna cona, ki je namenjeno obrtni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
7,104.000 SIT (brez DDV).
b) parc. št. 1101/1 njiva v izmeri 310 m2,
vpisana pri vl. št. 818, k.o. Hajdina. Navedena parcela leži v poselitvenem območju
P11-S16 Ob Mariborski cesti – Hajdina, ki
je namenjeno stanovanjem in poslovni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša
3,000.000 SIT (brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
dajo fizične osebe, ki so državljani članic
Evropske unije, pravne osebe s sedežem v
državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju
vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice
tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki
za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe
v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo
do vključno 26. maja 2006, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z
oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine.« Osebno prinesene ponudbe
je potrebno do navedenega datuma oddati
na Mestno občino Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št. 54/3,
najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– Potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki
se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki
Slovenije, številka 01296-0100016538. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa
poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez
opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, ki jo je imenoval župan Mestne
občine Ptuj, dne 30. maja 2006, ob 13. uri,
v sobi št. 54/3 na Mestni občini Ptuj, Mestni
trg 1, Ptuj.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe.
V kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
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7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
9. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
56/3, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba:
Majda Bregar.
Mestna občina Ptuj

Zap.
št.

Prihodki

1.

Prihodki iz
državnega
proračuna

63,652.368

Prihodki iz
proračuna lokalnih
skupnosti

66,086.146

Prispevki pravnih
in fizičnih oseb ter
zasebnikov

16,139.341

2.

3.

Razglasi in objave

Št. 02000-307/06
Ob-13040/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Ljubljana na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02,
73/04) in po pooblastilu vodje Sektorja za
nepremičnine, Območne geodetske uprave
Ljubljana št. 021-1/2004-87, z dne 17. 5.
2004, po uradni dolžnosti izdaja naslednji
sklep:
1. V postopku ureditve meje med parcelama št. 947/2, 976 in parcelo 975/9 k.o.
Šentvid nad Ljubljano, na vlogo Žnidaršič
Marija, Cesta Andreja Bitenca 5, 1000 Ljubljana, Žnidaršič Vencelj, Cesta Andreja Bitenca 5, 1000 Ljubljana, Kadunc Igor, Trg
komandanta Staneta 5, 1000 Ljubljana in
Kadunc Kos Vesna, Arharjeva cesta 46,
1000 Ljubljana, se lastniku parcele št. 975/9
– Stanovanjski zadrugi Karoserija, Ljubljana,
ki kot pravna oseba ne obstaja, zaradi sodelovanja v navedenem upravnem postopku
ureditve meje ter zavarovanja lastnikovih
pravic in pravnih koristi, postavi začasnega
zastopnika, in sicer: Šuštar Sabrina, IOGU
Ljubljana, Cankarjeva 1/III, 1000 Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama
ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-13027/06
Nova Slovenija – N.Si, Cankarjeva 11,
Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
1. 1.–31. 12. 2005

Znesek v SIT

I.

4.

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP

Postavka

5.

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

/
29,635.096
175,512.951

II.

Odhodki

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in
izredni odhodki

135,493.741

Celotni odhodki

136,040.251

III.

IV.

Presežek
prihodkov nad
odhodki

546.510

39,472.700

Presežek
odhodkov nad
prihodki

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

Postavka

Znesek v
SIT

I.

Sredstva

1.

Opredmetena
osnovna sredstva

4,009.309

2.

Dolgoročne
finančne naložbe

/

3.

Kratkoročne
finančne naložbe

3,404.245

4.

Denarna sredstva
na računih

60,703.535

5.

Druga sredstva

2,470.621

Skupaj sredstva

70,587.710

II.

Obveznosti do
virov sredstev

1.

Ustanovitveni
vložek

/

2.

Dolgoročne
obveznosti iz
financiranja

/

3.

Kratkoročne
obveznosti iz
financiranja

350.000

4.

Druge obveznosti
do virov sredstev

70,237.710

Skupaj viri sredstev

70,587.710

Nova Slovenija – N.Si
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-1/2006
Ob-13042/06
1. Upravna enota Tolmin z dnem 25. 4.
2006 sprejme v hrambo statut Sindikata
igralniških delavcev Slovenije – enote
Kobarid (kratica sindikata: SIDS – enota
Kobarid), s sedežem v Starem selu 60/a,
5222 Kobarid.
2. Statut je vpisan v evidenco z dnem
25. 4. 2006 pod zap. št. 43 z nazivom: Statut sindikata igralniških delavcev Slovenije
– enota Kobarid.
3. Sindikat igralniških delavcev Slovenije – enota Kobarid, s sedežem Staro selo
60/a, 5222 Kobarid, postane pravne oseba z
dnem izdaje odločbe o hrambi statuta.
Št. 101-3/2006-3
Ob-13084/06
Sindikatu vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije, Sindikat OŠ Pivka,
Prečna ulica 3, 6257 Pivka, ki je vpisan
v evidenco hrambe statutov sindikatov pri
Upravni enoti Postojna pod zaporedno številko 9/93, se spremeni naziv tako, da se
glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat Osnovne
šole Pivka.
Sprememba naziva in sedeža sindikata
je vpisana v evidenco hrambo statutov pod
zaporedno št. 39/06.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-110/2005-26
Ob-12908/06
Urad priglašeni koncentraciji družb Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska
cesta 107, Ljubljana, in Era, Trgovina
z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d.,
Prešernova 10, Velenje, ki je nastala s pridobitvijo lastništva nad delom podjetja Era,
ne nasprotuje in izjavlja, da je koncentracija
skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-13043/06
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, Marketing magazin, Golden drum magazine, Grafičar, Delo Fax, Več, Mag.
Imena članov uprave Delo d.d.: Danilo Slivnik, predsednik, Mitja Pleterski, član
uprave.
Imena članov nadzornega sveta Delo
d.d.: Dejan Jelovac, Boris Zupančič, Žan
Jan Oplotnik, Ženja Leiler Kos, Milan Grad.
Št. 223/06
Ob-13086/06
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.

Št.

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Marjan Kramar, Zlatko Kavčič, France
Arhar, Aleš Žajdela, Niko Kač, Vojko Čok,
Cvetka Selšek, Matjaž Kovačič, Draško Veselinovič, Boris Pesjak, Božo Štor, Zoran
Nemec, Sibil Svilan.

Objave  po
12. členu Zakona
o ustanovah
Št. 01704-2/2006/5
Ob-13222/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve na podlagi drugega odstavka 12.
člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št.
70/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja, da je z odločbo št. 01704-2/2006/4 z
dne 6. 3. 2006 izdalo
soglasje
k ustanovitvenemu aktu
Ustanove Županov sklad
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve je z odločbo št.
01704-2/2006/4 z dne 6. 3. 2006 izdalo soglasje k ustanovitvenemu aktu Ustanove
Županov sklad, s katerim je ustanovitelj Anton Zakrajšek, Mala Slevica 36, 1315 Velike
Lašče, ustanovil ustanovo z imenom Ustanova Županov sklad, s sedežem v Velikih
Laščah, Levstikov trg 1, o čemer je notar
Miro Košak, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, izdal notarski zapis št. SV 253/06 z dne
1. 2. 2006 in njegov popravek št. SV 459/06
z dne 2. 3. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Objave po Zakonu
o elektronskih
komunikacijah
Št. 06-020-000209
Ob-13223/06
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
43/04 in 86/04 - ZVOP-1), ter skladno s 7.
oddelkom 2. poglavja Zakona o medijih (Ur.
l. RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl US,
16/04 – odl US in 96/05 - ZRTVS-1) Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za
radiodifuzijo št. 0012-37/2006/2 z dne 21. 4.
2006, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1 Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa sta prosta radiodifuzna kanala
za radijsko radiodifuzno postajo na dveh
oddajnih točkah:
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Celje Golovec 96,4 MHz (za pokrivanje
območja mesta Celje) in
Celje 95,5 MHz (za pokrivanje območja
mesta Celje).
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05).
2. Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
3. Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.
4. Ponudniku ne sme biti v zadnjih petih
letih od objave javnega razpisa razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po
uradni dolžnosti zaradi razlogov iz 1., 3. in
4. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
43/04 in 86/04-ZVOP-1).
5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: dnevno predvajanje informativnih vsebin o pomembnih
dogodkih z območja mestne občine Celje
ter enkrat dnevno predvajanje vsebin iz vsaj
še dveh drugih zvrsti programskih vsebin, ki
so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Ur. l. RS,
št. 77/02).
6. Lastna produkcija radijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 30
odstotkov tedenskega oddajnega časa.
7. Ponudnik ne sme s svojim programom
v celoti že prekrivati razpisanega območja.
8. Ponudnik mora predložiti formalno
popolno in vsebinsko pravilno ponudbo, v
skladu z razpisno dokumentacijo.
3 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe (ocenjevanje)
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večji minimalni obseg programskih vsebin
lastne produkcije v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni z večjim številom točk.
(0-5 točk).
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 1 točko, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-1 točka).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik bo za žanrsko in
tematsko raznovrstnost programskih vsebin
pri merilu lahko dosegel skupaj največ 4
točke. (0-4 točke).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na prispevek njihovih
programov k radiodifuziji na razpisanem območju. Pet točk prejmejo ponudniki, katerih
prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje
radiodifuzije na razpisanem območju, največji. (0 ali 5 točk).
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3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo ponujeni program v soseščini razpisanega območja, in bi lahko s pridobitvijo razpisane
frekvence tvorili homogeno radijsko omrežje
imajo prednost pred izdajatelji novih programov in tistimi, ki že oddajajo ponujeni
program na oddaljenem območju. Za oddaljeno se šteje takšno območje, ki z razpisanim ne more tvoriti homogenega radijskega
omrežja in bi v primeru izdaje takšne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ustvarili nepovezane otoke istega programa. Za
tvorjenje homogenega radijskega omrežja
se šteje, če se razpisano območje nahaja
manj kot 20 km od obstoječega območja.
Za obstoječa območja pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena
v obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi
radijskih frekvenc za posamezen program.
(0-4 točke).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v mestno občino Celje. Za pozitivno mnenje pristojnega organa mestne
občine Celje o utemeljenosti pokrivanja območja s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik
1 točko. (0-1 točka).
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v mestno občino Celje. Ponudnik s sedežem v občini Celje lahko priloži
zagotovilo, da občina, v kateri ima ponudnik
svoj sedež in v katero hkrati sega območje
pokrivanja razpisane oddajne točke, podpira
lokalni oziroma regionalni radijski program.
(0-1 točka).
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se bo ocenjevalo na podlagi priložene informacije o
boniteti poslovanja ponudnika, ki jo pripravi
pristojna inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o boniteti poslovanja, dobi 1 točko,
sicer dobi 0 točk. (0-1 točka).
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenila tehnična
in kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu
kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo
od 0 do 2 točki glede na število zaposlenih,
ki sodelujejo pri produkciji programa. Pri
tem se bo upoštevalo število zaposlenih,
ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo
o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.
Pri podmerilu tehnična usposobljenost za
oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo od 0 do 1 točke glede na
vrednost opreme za produkcijo programa.
(0-3 točke).
3.10 Število potencialnih uporabnikovposlušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med
potencialnimi uporabniki znotraj razpisanega
območja in uporabniki znotraj obstoječega
območja pokrivanja. Za obstoječa območja
pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih
odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za
posamezen program. (0-3 točke).
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3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
radijske dejavnosti. (0-5 točk).
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni s sorazmerno večjim
številom točk. (0-5 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu
za razpisano oddajno točko se prednostno
upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena ZMed. Ponudnik, ki bo ponudbi
priložil kopijo odločbe o dodelitvi statusa
programa posebnega pomena, bo prejel 1
točko, ponudnik, ki ponudbi kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega
pomena ne bo priložil, bo prejel 0 točk. (0-1
točka).
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s
sedežem na območju, kateremu je program
namenjen. (0-1 točka).
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin
in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki
predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal
obrazložen predlog izbire dveh najboljših
ponudnikov. Agencija bo ponudniku, ki bo
prejel največje število točk, dodelila pravico
do uporabe frekvence Celje Golovec 96,4
MHz, ponudniku, ki bo prejel drugo največje
število točk, pa pravico do uporabe frekvence Celje 95,5 MHz.
4 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 12. 6. 2006
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do
navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve,
nadomestitve ali umika po izteku roka za
predložitev. Če bo ponudba poslana po pošti prispela po izteku roka, jo bo Agencija
poslala nazaj ponudniku.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti priporočeno s povratnico na naslov
Agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije, vsak delovni dan od 8. do 14.
ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za
sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne
dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v 3 kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.

5 Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura)
Javno odpiranje ponudb za dodelitev
prostega radiodifuznega kanala za radijsko
radiodifuzno postajo bo potekalo v sejni sobi
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, dne 14. 6. 2006 ob 10. uri.
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Šteje se, da javni razpis na razpisani
oddajni točki uspe, če bo nanj pravočasno
prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo
ustrezala vsem razpisnim pogojem.
6 Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis,
mora dostaviti popolno ponudbo v skladu
s tem sklepom in razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletnih straneh agencije: http://www.apek.si.
Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni oziroma elektronski obliki tudi
osebno v vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije,
v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in
sredo od 9. do 11. ure.
7 Kontaktna oseba: Martina Jug, tel.
01/583-63-85, elektronski naslov: martina.jug@apek.si.
8 Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 06-020-000210
Ob-13224/06
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
43/04 in 86/04-ZVOP-1), ter skladno s 7.
oddelkom 2. poglavja Zakona o medijih (Ur.
l. RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl US,
16/04 – odl US in 96/05 - ZRTVS-1) Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za
radiodifuzijo št. 0012-38/2006/2 z dne 21. 4.
2006, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1 Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za
televizijsko radiodifuzno postajo na oddajni
točki:
Žužemberk K40 (za pokrivanje območja
med Žužemberkom in Dolenjskimi Toplicami).
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu
registrirana za opravljanje televizijske dejavnosti, z izjemo Radiotelevizije Slovenija,
javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno
z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05).
2. Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
3. Ponudnik, ki že izvaja radijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
radijskih frekvenc za opravljanje televizijske
dejavnosti.
4. Ponudniku ne sme biti v zadnjih petih
letih od objave javnega razpisa razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po
uradni dolžnosti zaradi razlogov iz 1., 3. in
4. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
43/04 in 86/04-ZVOP-1).
5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: dnevno predvajanje informativnih vsebin o pomembnih
dogodkih z območja statistične regije jugovzhodne Slovenije in enkrat dnevno predvajanje vsebin iz vsaj še dveh drugih zvrsti
programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Ur. l. RS, št. 77/02).
6. Lastna produkcija televizijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 20
odstotkov tedenskega oddajnega časa.
7. Ponudnik ne sme s svojim programom
v celoti že prekrivati razpisanega območja.
8. Ponudnik mora predložiti formalno
popolno in vsebinsko pravilno ponudbo, v
skladu z razpisno dokumentacijo.
3 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe (ocenjevanje)
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večji minimalni obseg programskih vsebin
lastne produkcije v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni z večjim številom točk.
(0-5 točk).
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 1 točko, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-1 točka).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin
v predvajanem programu. Največje število
točk bo prejel ponudnik, ki bo ponudil raznovrsten program ter med drugimi vsebinami
zagotavljal tudi programske vsebine za prebivalce, ki živijo na razpisanem območju.
(0-4 točke).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na prispevek njihovih
programov k radiodifuziji na razpisanem območju. Pet točk prejmejo ponudniki, katerih
prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje
radiodifuzije na razpisanem območju, največji. (0 ali 5 točk).
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki deloma že pokrivajo razpisano območje in ponudniki programov, ki se nahajajo v bližini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki s
svojim programom razpisanega območja še
ne pokrivajo. Pokrivanje se bo ugotavljalo
na podlagi obstoječih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc. (0-6 točk).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane oddajne točke leži deloma na območju občine
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Žužemberk in deloma na območju občine
Dolenjske Toplice. Za vsako pozitivno mnenje pristojnega organa navedenih občin o
utemeljenosti pokrivanja območja z novim
programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi
razpisa, dobi ponudnik 1 točko. (0-2 točki).
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni televizijski
program
Območje pokrivanja razpisane oddajne točke leži deloma na območju občine
Žužemberk in deloma na območju občine
Dolenjske Toplice. Ponudnik, s sedežem v
eni izmed navedenih občin, lahko priloži zagotovilo, da občina, v kateri ima ponudnik
svoj sedež in v katero hkrati sega območje
pokrivanja razpisane oddajne točke, podpira
lokalni oziroma regionalni televizijski program. (0-1 točka).
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se bo ocenjevalo na podlagi priložene informacije o
boniteti poslovanja ponudnika, ki jo pripravi
pristojna inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o boniteti poslovanja, dobi 1 točko,
sicer dobi 0 točk. (0-1 točka).
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenila tehnična
in kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu
kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa se bo ponudniku dodelilo od 0 do 2 točki glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa.
Pri tem se bo upoštevalo število zaposlenih,
ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo
o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.
Pri podmerilu tehnična usposobljenost za
oddajanje televizijskega programa se bo ponudniku dodelilo od 0 do 1 točke glede na
vrednost opreme za produkcijo programa.
(0-3 točke).
3.10 Število potencialnih uporabnikovgledalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (gledalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med
potencialnimi uporabniki znotraj razpisanega
območja in uporabniki znotraj obstoječega
območja pokrivanja. Za obstoječa območja
pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih
odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za
posamezen program. (0-2 točki).
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
televizijske dejavnosti. (0-5 točk).
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni s sorazmerno večjim
številom točk. (0-5 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu
za razpisano oddajno točko se prednostno
upoštevajo televizijski programi s statusom
programa posebnega pomena iz 77., 79.,
80. in 81. člena ZMed. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil fotokopijo odločbe o dodelitvi
statusa programa posebnega pomena, bo
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prejel 3 točke, ponudnik, ki ponudbi fotokopije odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena ne bo priložil, bo prejel
0 točk. (0-3 točke).
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s
sedežem na območju, kateremu je program
namenjen. (0-1 točka).
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin
in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki
predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela
ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog izbire.
4 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 12. 6. 2006
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do
navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve,
nadomestitve ali umika po izteku roka za
predložitev. Če bo ponudba poslana po pošti prispela po izteku roka, jo bo Agencija
poslala nazaj ponudniku.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov Agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču Agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v 3 kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5 Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura)
Javno odpiranje ponudb za dodelitev
prostega radiodifuznega kanala za televizijsko radiodifuzno postajo bo potekalo v sejni
sobi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7,
1000 Ljubljana, dne 14. 6. 2006 ob 13. uri.
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Šteje se, da javni razpis na razpisani
oddajni točki uspe, če bo nanj pravočasno
prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo
ustrezala vsem razpisnim pogojem.
6 Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis,
mora dostaviti popolno ponudbo v skladu
s tem sklepom in razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletnih straneh Agencije http://www.apek.si.
Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumen-
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tacijo v pisni oziroma elektronski obliki tudi
osebno v vložišču Agencije, v času uradnih
ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do
11. ure.
7 Kontaktna oseba: Martina Jug, tel.
01/583-63-85, elektronski naslov: martina.jug@apek.si.
8 Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 06-020-000211
Ob-13225/06
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
43/04 in 86/04 - ZVOP-1), ter skladno s 7.
oddelkom 2. poglavja Zakona o medijih (Ur.
l. RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl US,
16/04 – odl US in 96/05-ZRTVS-1) Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za
radiodifuzijo št. 0012-37/2006/2 z dne 21. 4.
2006, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za televizijsko radiodifuzno
postajo na oddajni točki:
Stoperce – Jelovice K58 (za pokrivanje
območja med naseljem Pečke in naseljem
Breg pri Majšperku).
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po
nudnik:
1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05).
2. Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
3. Ponudnik, ki že izvaja radijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc za opravljanje televizijske
dejavnosti.
4. Ponudniku ne sme biti v zadnjih petih
letih od objave javnega razpisa razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po
uradni dolžnosti zaradi razlogov iz 1., 3. in
4. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
43/04 in 86/04 - ZVOP-1).
5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: dnevno predvajanje informativnih vsebin o pomembnih
dogodkih z območja podravske statistične
regije in enkrat dnevno predvajanje vsebin
iz vsaj še dveh drugih zvrsti programskih
vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih
za opredelitev vsebin lastne produkcije (Ur.
l. RS, št. 77/02).
6. Lastna produkcija televizijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 20
odstotkov tedenskega oddajnega časa.
7. Ponudnik ne sme s svojim programom
v celoti že prekrivati razpisanega območja.
8. Ponudnik mora predložiti formalno
popolno in vsebinsko pravilno ponudbo, v
skladu z razpisno dokumentacijo.
3 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe (ocenjevanje):
3.1 Obseg lastne produkcije
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Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večji minimalni obseg programskih vsebin
lastne produkcije v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni z večjim številom točk.
(0-5 točk).
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 1 točko, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-1 točka).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin
v predvajanem programu. Največje število
točk bo prejel ponudnik za program, ki bo
predvajal programske vsebine za čim širši
krog gledalcev. (0-4 točke).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na prispevek njihovih
programov k radiodifuziji na razpisanem območju. Pet točk prejmejo ponudniki, katerih
prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje
radiodifuzije na razpisanem območju, največji. (0 ali 5 točk).
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki deloma že pokrivajo razpisano območje in ponudniki programov, ki se nahajajo v bližini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki s
svojim programom razpisanega območja še
ne pokrivajo. Pokrivanje se bo ugotavljalo
na podlagi obstoječih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc. (0-6 točk).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke leži na območju občine Majšperk in
občine Makole. Za vsako pozitivno mnenje
vsakega pristojnega organa navedenih občin o utemeljenosti pokrivanja območja z
novim programom, ki ga ponudnik pridobi
po objavi razpisa, dobi ponudnik 1 točko.
(0-2 točki).
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni televizijski
program
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke se razteza na območju občine Majšperk in občine Makole. Ponudnik, s sedežem v katerih izmed navedenih občin,
lahko priloži zagotovilo, da občina, v kateri
ima ponudnik svoj sedež in v katero hkrati
sega območje pokrivanja razpisane oddajne
točke, podpira lokalni oziroma regionalni televizijski program. (0-1 točka).
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se bo ocenjevalo na podlagi priložene informacije o
boniteti poslovanja ponudnika, ki jo pripravi
pristojna inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o boniteti poslovanja, dobi 1 točko,
sicer dobi 0 točk. (0-1 točka).
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenila tehnična
in kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu
kadrovska usposobljenost za oddajanje te-

levizijskega programa se bo ponudniku dodelilo od 0 do 2 točki glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa.
Pri tem se bo upoštevalo število zaposlenih,
ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo
o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.
Pri podmerilu tehnična usposobljenost za
oddajanje televizijskega programa se bo ponudniku dodelilo od 0 do 1 točke glede na
vrednost opreme za produkcijo programa.
(0-3 točke).
3.10 Število potencialnih uporabnikovgledalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (gledalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med
potencialnimi uporabniki znotraj razpisanega
območja in uporabniki znotraj obstoječega
območja pokrivanja. Za obstoječa območja
pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih
odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za
posamezen program. (0-2 točki).
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
televizijske dejavnosti. (0-5 točk).
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni s sorazmerno večjim
številom točk. (0-5 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu
za razpisano oddajno točko se prednostno
upoštevajo televizijski programi s statusom
programa posebnega pomena iz 77., 79.,
80. in 81. člena ZMed. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil fotokopijo odločbe o dodelitvi
statusa programa posebnega pomena, bo
prejel 1 točko, ponudnik, ki ponudbi fotokopije odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena ne bo priložil, bo prejel
0 točk. (0-3 točke).
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s
sedežem na območju, kateremu je program
namenjen. (0-1 točka).
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin
in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki
predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela
ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog izbire.
4 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 12. 6. 2006
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije za
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pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do
navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve,
nadomestitve ali umika po izteku roka za
predložitev. Če bo ponudba poslana po pošti prispela po izteku roka, jo bo Agencija
poslala nazaj ponudniku.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov Agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču Agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
3 kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5 Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura)
Javno odpiranje ponudb za dodelitev
prostega radiodifuznega kanala za televizijsko radiodifuzno postajo bo potekalo v sejni
sobi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7,
1000 Ljubljana, dne 14. 6. 2006 ob 14. uri.
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Šteje se, da javni razpis na razpisani
oddajni točki uspe, če bo nanj pravočasno
prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo
ustrezala vsem razpisnim pogojem.
6 Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis,
mora dostaviti popolno ponudbo v skladu
s tem sklepom in razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletnih straneh Agencije http://www.apek.si.
Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni oziroma elektronski obliki tudi
osebno v vložišču Agencije, v času uradnih
ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do
11. ure.
7 Kontaktna oseba: Martina Jug, tel
01/583-63-85, elektronski naslov: martina.jug@apek.si.
8 Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

Objave
gospodarskih družb
Ob-13402/06
Uprava družbe Steklarna Hrastnik – skupina, podjetje za upravljanje družb, d.d., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik, objavlja, da
namerava izvesti pripojitev družbe Steklarna
Hrastnik – Vitrum, družba za proizvodnjo
steklenih izdelkov, d.o.o., Cesta 1. maja
14, 1430 Hrastnik, kot prevzete družbe, k
družbi Steklarna Hrastnik- skupina, podjetje
za upravljanje družb, d.d., kot prevzemni
družbi.

Št.

Uprava družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani
(registrsko sodišče) predložila Pogodbo o
pripojitvi družbe Steklarna Hrastnik – Vitrum
d.o.o. k družbi Steklarna Hrastnik – skupina
d.d., ki jo je pred tem pregledal nadzorni
svet te družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe
v Hrastniku, Cesta 1. maja 14 od dneva te
objave dalje omogočen pregled listin: Pogodbe o pripojitvi, letnih poročil družb, ki sta
udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, skupnega poročila uprav družb, ki
sta udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi in poročila nadzornega sveta prevzemne družbe
o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Steklarna Hrastnik – skupina d.d. bo kot
edini družbenik prevzete družbe sklep o soglasju za pripojitev pri prevzeti družbi sprejela dne 13. 6. 2006.
Uprava družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d. ne zahteva, da bi o soglasju za
pripojitev odločala skupščina (prevzemne)
družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d.,
zato skupščine prevzemne družbe v ta namen ni sklicala. Ne glede na to imajo delničarji družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala družbe, v roku enega
meseca od dneva sprejetja sklepa Steklarne
Hrastnik – skupina d.d. kot edinega družbenika prevzete družbe o soglasju za pripojitev, to je v roku enega meseca od dne
13. 6. 2006, pravico zahtevati sklic skupščine družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d.,
ki naj odloči o soglasju za pripojitev.
Steklarna Hrastnik – skupina d.d.
Ob-13403/06
Uprava družbe Steklarna Hrastnik – skupina, podjetje za upravljanje družb, d.d., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik, objavlja, da
namerava izvesti pripojitev družbe Steklarna
Hrastnik – Stedek, družba za obdelavo in
dekoriranje stekla, d.o.o., Vodenska cesta
5a, 1420 Trbovlje, kot prevzete družbe, k
družbi Steklarna Hrastnik- skupina, podjetje
za upravljanje družb, d.d., kot prevzemni
družbi.
Uprava družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani
(registrsko sodišče) predložila Pogodbo o
pripojitvi družbe Steklarna Hrastnik – Stedek
d.o.o. k družbi Steklarna Hrastnik – skupina
d.d., ki jo je pred tem pregledal nadzorni
svet te družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe
v Hrastniku, Cesta 1. maja 14 od dneva te
objave dalje omogočen pregled listin: Pogodbe o pripojitvi, letnih poročil družb, ki sta
udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, skupnega poročila uprav družb, ki
sta udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi in poročila nadzornega sveta prevzemne družbe
o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Steklarna Hrastnik – skupina d.d. bo kot
edini družbenik prevzete družbe sklep o soglasju za pripojitev pri prevzeti družbi sprejela dne 13. 6. 2006.
Uprava družbe Steklarna Hrastnik –
skupina d.d. ne zahteva, da bi o soglasju
za pripojitev odločala skupščina (prevze-
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mne) družbe Steklarna Hrastnik – skupina
d.d., zato skupščine prevzemne družbe v
ta namen ni sklicala. Ne glede na to imajo
delničarji družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, v roku
enega meseca od dneva sprejetja sklepa
Steklarne Hrastnik – skupina d.d. kot edinega družbenika prevzete družbe o soglasju za pripojitev, to je v roku enega meseca od dne 13. 6. 2006, pravico zahtevati
sklic skupščine družbe Steklarna Hrastnik
– skupina d.d., ki naj odloči o soglasju za
pripojitev.
Steklarna Hrastnik – skupina d.d.
Ob-13404/06
Uprava družbe Steklarna Hrastnik – skupina, podjetje za upravljanje družb, d.d., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik, objavlja, da
namerava izvesti pripojitev družbe Steklarna
Hrastnik – Special, družba za proizvodnjo
steklenih izdelkov, d.o.o., Podkraj 70B, 1430
Hrastnik, kot prevzete družbe, k družbi Steklarna Hrastnik- skupina, podjetje za upravljanje družb, d.d., kot prevzemni družbi.
Uprava družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani
(registrsko sodišče) predložila Pogodbo o
pripojitvi družbe Steklarna Hrastnik – Special d.o.o. k družbi Steklarna Hrastnik – skupina d.d., ki jo je pred tem pregledal nadzorni
svet te družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe
v Hrastniku, Cesta 1. maja 14 od dneva te
objave dalje omogočen pregled listin: Pogodbe o pripojitvi, letnih poročil družb, ki sta
udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, skupnega poročila uprav družb, ki
sta udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi in poročila nadzornega sveta prevzemne družbe
o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Steklarna Hrastnik – skupina d.d. bo kot
edini družbenik prevzete družbe sklep o soglasju za pripojitev pri prevzeti družbi sprejela dne 13. 6. 2006.
Uprava družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d. ne zahteva, da bi o soglasju za
pripojitev odločala skupščina (prevzemne)
družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d.,
zato skupščine prevzemne družbe v ta namen ni sklicala. Ne glede na to imajo delničarji družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala družbe, v roku enega
meseca od dneva sprejetja sklepa Steklarne
Hrastnik – skupina d.d. kot edinega družbenika prevzete družbe o soglasju za pripojitev, to je v roku enega meseca od dne
13. 6. 2006, pravico zahtevati sklic skupščine družbe Steklarna Hrastnik – skupina d.d.,
ki naj odloči o soglasju za pripojitev.
Steklarna Hrastnik – skupina d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 01
Ob-13046/06
Skupščina družbe I.A.P. d.o.o., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Stegne 21c, je
na svoji seji dne 24. 4. 2006 pod 2. točko
dnevnega reda sprejela sklep:
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Skupščina ugotavlja izstop družbenikov
in sprejema
spremembo osnovnega kapitala.
Dosedanji osnovni kapital družbe v višini 79,440.000 SIT se zaradi izstopa družbenikov dne 31. 3. 2005; 1. 4. 2005, 7. 4.
2005; 8. 4. 2005 in 13. 4. 2005 zniža za
12,230.000 SIT tako, da znaša novi osnovni
kapital družbe 67,210.000 SIT.
Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala I.A.P. d.o.o.,
Ljubljana.
Direktor I.A.P. d.o.o., Ljubljana
mag. Jure Pohar, dipl. inž.
Št. 61/02
Ob-13273/06
Družba TILS proizvodnja, trgovina, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, skladno s 454.
členom ZGD objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
iz dosedanjih 38,342.869 SIT na
3,872.000 SIT.
Poziva se vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Direktor
Tkalec Ivan

Sklici skupščin
Ob-13048/06
Preklic
Zaradi dvojne objave preklicujemo sklic
X. seje skupščine delniške družbe Tekstilna
tovarna Okroglica d.d., objavljene v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-11846/06.
Uredništvo
Št. 85/05
Ob-12891/06
Na podlagi določil statuta delniške družbe
RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška
cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 12. 6. 2006 ob 10. uri na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta
103a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih organov.
Predlog sklepa št. 1.: za predsednika
skupščine se imenuje Franc Kosi, za preštevalca glasov pa Jana Lavtižar in Peter
Klofutar. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljena notarka.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: dobiček leta 2005 se
razporedi po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v poslovnem leto 2005.
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Predlogi sklepov skupščine, poročilo
nadzornega sveta in letno poročilo, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, dan po
objavi zasedanja skupščine, vsak delavnik
od 10. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih imenskih delnic ali njihovi pooblaščenci, oziroma zakoniti zastopniki, ki pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo sklicatelju svojo udeležbo na skupščini tako,
da njihova prijava prispe na sedež družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino. Pooblastilo
mora biti pisno in mora vsebovati splošne
podatke (ime in priimek, naslov, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca
ter podpis pooblastitelja. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Prostor kjer bo potekala seja skupščine bo
odprt eno uro pred pričetkom seje.
RTC Žičnice Kranjska Gora d.d.
direktor
Ob-12892/06
Na podlagi 6.1. do 6.10. točke veljavnega Statuta delniške družbe Avtoprevoz Tolmin d.d. in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah uprava sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe Avtoprevoz Tolmin d.d.,
ki bo četrtek, 15. junija 2006 ob 9. uri v
pisarni uprave.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli Kumar Jožica. Za preštevalko glasov se
imenuje Rutar Renata. Za notarja se imenuje Edvard Sivec, notar iz Tolmina, ki bo
sestavil notarski zapisnik o seji skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 in s sporočilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2005 po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2005.
3. Ugotovitev bilančne izgube za leto
2005 in pokrivanje le-te iz različnih sestavin
kapitala po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovljena bilančna izguba za poslovno
leto 2005 v višini 47.920 T SIT se v celoti
pokriva iz naslednjih sestavin kapitala:
– preneseni čisti dobiček 20.721 T SIT,
– rezerve iz dobička 26.582 T SIT,
– prevrednotovalni popravek kapitala
617 T SIT.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2006 po predlogu nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe Avtoprevoz d.d. Tolmin za leto 2006
se imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija
d.o.o.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 12. 6. 2006. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s
telegramom na naslov družbe ali po telefaksu 05/38-01-107. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma firmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več
delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam
delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Poljubinj 89f, 5220 Tolmin, v splošno kadrovski službi družbe od
ponedeljka do petka med 10. in 12. uro od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine
Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega kapitala), bo ponovna seja skupščine v
skladu z določili točke 7.7 veljavnega statuta
istega dne ob 11. uri v istem prostoru z istim
dnevnim redom.
Avtoprevoz Tolmin d.d.
uprava
Ob-12919/06
Na podlagi poglavja 7 Statuta družbe
Hypos – Muta, podjetje za hidravliko, d.d.,
Koroška c. 57, Muta, uprava in nadzorni
svet sklicujeta
11. skupščino
delniške družbe Hypos – Muta, podjetje
za hidravliko in pnevmatiko, d.d.,
Koroška c. 57, 2366 Muta,
dne 14. 6. 2006 s pričetkom ob 13. uri v
prostorih družbe Hypos – Muta, d.d., Koroška c. 57, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugotovitev navzočnosti, ter sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delovna telesa v predlaganem sestavu, ugotovi
sklepčnost in sprejme predlagani dnevni red.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Odločanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za
leto 2005.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep, da ostane bilančni dobiček za leto 2005 v višini
86,861.774,71 SIT nerazporejen.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava njuno delo v poslovnem letu
2005.
4. Informacija in obravnava poslovanja
v letu 2006.
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Predlog sklepa: sprejme se informacija o
poslovanju družbe v letu 2006.
5. Vprašanja in pobude.
Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti
zasedanja skupščine, so dolžni svojo udeležbo na skupščini sporočiti družbi tako, da
najkasneje deset dni pred sejo skupščine
shranijo delnice ali ustrezna potrdila o lastništvu delnic na sedežu družbe, oziroma
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki potrdijo svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi 3 dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred začetkom njenega zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z
osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim
dokumentom ter prevzamejo glasovnice in
gradivo.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled 20 dni pred zasedanjem skupščine,
vsak delovni dan od 9. do 14. ure v tajništvu
na sedežu družbe, Koroška c. 57.
Delničarje pozivamo, da svoje morebitne
nasprotne predloge pisno posredujejo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna nastopi 30-minutni odmor, po katerem se prične ponovno zasedanje skupščine v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na število zastopanega kapitala.
Hypos – Muta
uprava in nadzorni svet
Ob-13036/06
Na podlagi 34. člena statuta delniške
družbe Iskra – Stikalni elementi d.d., VidemDobrepolje, sklicuje uprava družbe
10. redno sejo skupščine
delniške družbe Iskra – Stikalni
elementi d.d.,
ki bo dne 13. 6. 2006 ob 15. uri na sedežu družbe v Vidmu-Dobrepolje, Predstruge
29, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe. Za predsednico skupščine je predlagana Marija Žnidaršič, preštevalca glasov se izbere izmed
prisotnih.
Na seji bo navzoč vabljeni notar Marjan
Kotar iz Grosuplja.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom uprave za leto 2005, pisnim poročilom
nadzornega sveta in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta družbe za leto 2005.
3. Odločanje o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgube.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
328,479.000 SIT se zmanjša za 246,479.000
SIT, tako da po izvršenem zmanjšanju znaša 82,000.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvrši
zaradi pokrivanja bilančne izgube družbe

Št.

po bilanci na dan 31. 12. 2005 v znesku
214,695.261,38 SIT v breme osnovnega
kapitala družbe, preostali del zmanjšanja
osnovnega kapitala v višini 31,783.738,62
SIT pa se razporedi v kapitalske rezerve
družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združevanjem delnic na presečni dan,
ki je osmi dan po vpisu sklepa o zmanjšanju kapitala v sodni register v razmerju
0,2496354409 nove delnice za vsako 1 dosedanjo delnico.
4. Spremembe statuta družbe.
Skupščina sprejme spremembe statuta
družbe kot izhaja iz predloženega gradiva
in čistopisa statuta družbe.
5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Skupščina razreši sedanje člane nadzornega sveta in imenuje na predlog delničarjev nove člane nadzornega sveta vezano na
spremembo statuta.
6. Pooblastilo nadzornega sveta in upravi za spremembo statuta in priglasitvi sprememb v sodni register.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet in upravo, da izvedeta spremembo statuta in vpis sprememb statuta v
sodni register, vezano na spremembo valute
iz SIT v EUR.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Nasprotni predlogi
Delničarji naj morebitne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo v tajništvo
uprave v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo
biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
najmanj 25% osnovnega kapitala družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za leto 2005 in poročilo nadzornega
sveta so na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, Predstruge 29, v tajništvu, vsak delovni dan med 9. in 12. uro od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Iskra – Stikalni elementi d.d.
uprava družbe
Ob-13049/06
Uprava družbe Ingrad Projektivni biro in
inženiring d.d. Celje, Lava 7, na podlagi
30. člena statuta družbe sklicuje
8. skupščino
delniške družbe Ingrad projektivni biro
in inženiring d.d.,
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ki bo v sredo, 14. 6. 2006 ob 8. uri na na
sedežu družbe Lava 7 v Celju.
Dnevni red:
Uprava in nadzorni svet predlagate sklepe kot sledijo:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da skupščini prisostvuje vabljeni notar in
imenujejo se organi skupščine po predlogu
uprave. Organi ugotovijo, da je skupščina
sklepčna.
2. Seznanitev skupščine s letnim poročilom uprave za leto 2005 ter poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega
poročila družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave za leto 2005 ter
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005 ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe za leto 2005
znaša 21,457.824,90 SIT in o kateri uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih
(preneseni dobiček).
Potrdi se delo uprave in nadzornega sveta Ingrad Projektivni biro in inženiring d.d.
ter se upravi in nadzornemu svetu podeli
razrešnica za leto 2005.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Letno poročilo za leto 2005 in poročilo
nadzornega sveta ter preostalo gradivo za
skupščino s predlogi sklepov so delničarjem
na voljo na sedežu delniške družbe v Celju,
Lava 7, II. nadstropje, vsak dan med 9. in
11. uro od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki morajo
najmanj 3 dni pred skupščino svojo udeležbo prijaviti upravi družbe. Hkrati z najavo morajo predložiti tudi pisna pooblastila.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom,pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Ingrad projektivni biro in inženiring d.d.
uprava
Dolar Borut
Ob-13051/06
Uprava Loške komunale d.d. Škofja
Loka, na podlagi 17. člena statuta, sklicuje
12. skupščino
družbe Loška komunala d.d. Škofja
Loka,
ki bo 14. 6. 2006 ob 13. uri v poslovni
stavbi Loške komunale d.d. Škofja Loka,
Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep: skupščina se seznani, da skupščini
prisostvuje notarka Marjana Tičar Bešter in
imenuje organe skupščine:
– predsednica skupščine – Vida Gaber,
– preštevalec glasov – Janez Štalec.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2005 in stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za
poslovno leto 2005.
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Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep: skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2005, stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in
s potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2005.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklepa:
3/1 Skupščina sprejme predlagano uporabo bilančnega dobička, ugotovljenega za
poslovno leto 2005.
3/2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobri delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2005.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Nadzorni svet predlaga sklep: skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto
2006 revizijsko družbo Plus revizijo d.o.o.
iz Ljubljane.
5. Nagrade oziroma sejnine za člane
nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
izplačajo se predlagane višine nagrad oziroma sejnin za člane nadzornega sveta.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovanja imajo delničarji, ki so na dan 11. 6.
2006 vpisani v delniško knjigo družbe oziroma centralni register pri klirinško depotni
družbi.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku z glasovnicami, ki jih
prejmejo pred začetkom skupščine. Pooblastilo mora biti pisno.
Gradivo s predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda prejmejo vsi delničarji osebno ali po pošti najmanj 30 dni pred dnevom
zasedanja skupščine.
Letno poročilo za poslovno leto 2005 in
revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih za leto 2005 je delničarjem na vpogled
v pisarni vodje pravne in kadrovske službe
družbe, na Kidričevi cesti 43a v Škofji Loki,
od 13. 5. 2006 dalje, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.
Loška komunala d.d. Škofja Loka
uprava
Št. 710073
Ob-13058/06
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 6.3. statuta delniške družbe Kladivar Žiri, d.d. sklicujem
11. redno skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek 22. junija 2006 ob 12.
uri na sedežu družbe v Žireh, Industrijska
ulica 2.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine ter
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika Roberta Šraja,
– za preštevalki glasov Alenko Bajželj in
Lidijo Soban.
Na skupščini bo navzoča notarka Marjana Tičar Bešter.
2. Obravnava in sprejem dnevnega
reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta k revidiranemu le-
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tnemu poročilu podjetja Kladivar Žiri, d.d.,
za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta za leto 2005.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2005 in o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2005.
Predlog sklepov:
4.a) Ugotovljeni bilančni dobiček poslovnega leta 2005 v višini 485,123.198 SIT, ki
ga sestavljata preneseni dobiček iz prejšnjih
let v višini 375,478.554 SIT in nerazporejeni
čisti dobiček iz leta 2005 v višini 109,644.644
SIT, se v celoti prenese naprej.
4.b) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2005.
5. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za dobro delo članov
nadzornega sveta v korist družbe in lastnikov v letu 2005 se članom nadzornega sveta
družbe Kladivar Žiri, d.d., v breme stroškov
poslovanja tekočega leta, izplača nagrada
v bruto znesku 1,500.000 SIT. Nagrade se
med člane nadzornega sveta razdelijo v
enakem razmerju kot sejnine.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje poslovanja družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za revidiranje poslovanja družbe v letu
2006 se imenuje revizijsko družbo IN Revizija d.o.o., Linhartova 11a, Ljubljana.
Predlagatelj sklepov pod točkami 1, 2
in 5 je uprava družbe, pod točkama 3 in 4
uprava družbe in nadzorni svet, pod točko 6
pa nadzorni svet.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda mora biti
v pisni obliki, ustrezno obrazložen in vložen
v roku 7 dni po objavi tega sklica na sedežu
družbe.
Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so imetniki navadnih imenskih delnic. Vsaka delnica daje
delničarju en glas. Lastne delnice nimajo
glasovalne pravice.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
skupščini delničarjev, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je na vpogled dan po
objavi sklica skupščine na sedežu družbe,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na sedežu
družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti dana v hrambo na sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem le-te.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.
O točkah 1 in 2 se glasuje z dvigom rok,
o točkah 3, 4, 5 in 6 pa z glasovnicami.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 12.30 na istem kraju.
Skupščina bo tokrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Kladivar Žiri, d.d.
direktor
mag. Milan Kopač, univ. dipl. inž. str.

Ob-13062/06
Uprava družbe na podlagi drugega odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD) in na podlagi točke 6.3. člena Statuta delniške družbe
KOPS tovarna kovinske opreme in procesnih sistemov d.d., Industrijska 5, Grosuplje, sklicuje
11. redno skupščino družbe
KOPS d.d. Grosuplje,
ki bo 15. junija 2006 v prostorih družbe
KOPS d.d., Industrijska 5, Grosuplje, z začetkom ob 11. uri in z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, preštevalca glasov in zapisnikarja.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina izvoli za predsednika skupščine
Virant Lada in za preštevalca glasov Vidmar Ivana in Beti Markovič. Skupščini bo
prisostvoval vabljeni notar Marjan Kotar.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za
leto 2005, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega
poročila in predloga uporabe bilančnega
dobička ter odločanje o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Na podlagi Letnega poročila družbe
Kops d.d. za leto 2005, revizorjevega poročila in poročila nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička skupščina sprejme
sklep:
1. Bilančni dobiček družbe ugotovljen
v Letnem poročilu za leto 2005 ostane v
celoti nerazdeljen.
2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2005 podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog nadzornega sveta: skupščina
za revizorja poslovanja družbe za leto 2006
imenuje revizijsko družbo EURO-IN & PARTNERS, d.o.o., Škofja Loka.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta: skupščina
za nova člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala izvoli:
– Tomaža Sajovica, Struževo 29, Kranj
in
– Marka Štirna, Detelova 10, Kranj.
Mandat članov nadzornega sveta traja 4
leta, od 15. 6. 2006 do 15. 6. 2010.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo družbe Kops d.d. za leto
2005 s poročilom revizorja in poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila
in predloga uporabe bilančnega dobička je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Grosupljem, Industrijska cesta 5, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
tretji dan pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
KOPS d.d.
direktor:
Bogomir Gabrijel
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Ob-13087/06
Na podlagi 23. člena Statuta AC-Naložbe
d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
2. redno skupščino
delničarjev družbe AC-Naložbe
d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 52,
Ljubljana,
ki bo v sredo, 14. 6. 2006 ob 14. uri v
veliki sejni sobi družbe Autocommerce d.d.,
Ljubljana, Baragova 5, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov in predstavitev notarja.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za predsednika skupščine
se izvoli Branko Šibakovski in za preštevalko glasov Barbaro Bukovec.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Miro Košak iz Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2005 s poročilom revizorja in seznanitev s poročilom nadzornega sveta k
letnemu poročilu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega
sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v letu 2005 in s katerim obvešča
skupščino o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2005 ter o stališču do revizijskega poročila.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2005.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
4.1 Osnovni kapital delniške družbe ACNaložbe d.d., Ljubljana, ki je v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod reg.
št. vl. 14138200 vpisan v višini 2.840,000.000
SIT in je razdeljen na 560 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo ene delnice 5,000.000 SIT in 8 prednostnih participativnih kumulativnih imenskih
delnic razreda B z nominalno vrednostjo
ene delnice 5,000.000 SIT, se poveča z novimi denarnimi vložki za 2.160,000.000 SIT
in bo znašal 5.000,000.000 SIT.
4.2 Za povečani osnovni kapital se izda
432 navadnih imenskih delnic razreda A z
nominalno vrednostjo ene delnice 5,000.000
SIT oziroma v skupni nominalni vrednosti
2.160,000.000 SIT.
Prodajna cena delnice oziroma emisijski
znesek ene nove delnice znaša 5,369.778
SIT, ki predstavlja knjigovodsko vrednost
delnice na dan 31. 12. 2005 izračunano na
podlagi revidiranih podatkov družbe. Skupna emisijska vrednost je 2.319,744.096
SIT. Delnice bodo izdane proti plačilu v denarju.
4.3 Delnice nove emisije so navadne
delnice razreda A, prosto prenosljive in se
glasijo na ime. Vse pravice, ki izhajajo iz
delnic nove emisije so popolnoma enake
pravicam, ki izhajajo iz že izdanih (obstoječih) delnic razreda A, ki so:
– pravica do udeležbe pri upravljanju
družbe;
– pravica do obveščenosti;
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– pravica do dela dobička družbe (dividende);
– pravica do ustreznega dela preostalega premoženja po prenehanju družbe;
– pravica do prednostnega vpisa novih
delnic v skladu z zakonom in s statutom
družbe;
– pravica do odpravnine v skladu z zakonom.
4.4 Nova emisija delnic je namenjena
vnaprej znanim osebam, in sicer:
– 222 delnic družbi AC-Svetovanje in naložbe d.d., Slovenska cesta 52, 1000 Ljubljana,
– 33 delnic družbi Zlata moneta II d.d.,
Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor,
– 33 delnic družbi Medaljon d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor,
– 67 delnic družbi Zvon Ena ID d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor,
– 56 delnic družbi POM-Naložbe d.d.,
Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor,
– 21 delnic družbi Factor banka d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana.
Vnaprej znani kupci so podali pisne izjave, s katerimi so se zavezali odkupiti celotno
izdajo delnic nove emisije.
Kupci nove emisje so dolžni vplačati delnice, katere so se zavezali odkupiti v skladu
s 3. točko prvega odstavka 18. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št.
26/05, 28/06) na transakcijski račun družbe
AC-Naložbe d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 52, št. 06000-0951468643, in sicer:
– v višini najmanj 25% nominalne vrednosti delnic, kar znaša za celotno emisijo
540,000.000 SIT, in celoten presežek nad
nominalno vrednostjo delnic, kar znaša za
celotno emisijo 159,744.096 SIT, ob nakupu delnic, kar se šteje najpozneje do 28. 6.
2006 in
– v višini 75% nominalne vrednosti delnic,
kar znaša za celotno emisijo 1.620,000.000
SIT, najpozneje do 31. 12. 2006.
Najnižji znesek posamezne delnice,
ki mora biti plačan ob nakupu torej znaša
1,619.778 SIT.
Delničarjem bodo naslednji dan po vplačilu delnic izdana potrdila o delnicah, ki jih
prejmejo na sedežu družbe.
4.5 Zaradi ponudbe nove emisije delnic
vnaprej znanim osebam, ki so navedene
pod točko 4.4, se na osnovi določil prvega
odstavka 9. člena Statuta družbe v celoti izključuje prednostna pravica dotedanjih
delničarjev do vpisa novih delnic.
4.6 Skladno s 7. členom Zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 26/05,
28/06) se ponudba delnic po tem sklepu šteje za javno ponudbo, za katero na podlagi 2.
in 3. točke prvega odstavka 18. člena tega
zakona ni potrebno objaviti prospekta in se
na podlagi prvega odstavka 25. člena istega
zakona ne uporabljajo določbe o postopku
javne ponudbe.
4.7 Z vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register se izdajo nove delnice
oziroma do vplačila celotnega zneska se
delničarjem izdajo začasnice.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: zaradi povečanja osnovnega kapitala skladno s točko
4 dnevnega reda te skupščine, se prvi odstavek 4. člena Statuta AC-Naložbe d.d.,
Ljubljana, spremeni, tako da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
5.000,000.000 SIT, ki je razdeljen na:
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– 992 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo 5,000.000 SIT
od tega 560 delnic z emisijsko vrednostjo
5,000.000 SIT in 432 delnic z emisijsko vrednostjo 5,369.778 SIT; in
– 8 prednostnih participativnih kumulativnih imenskih delnic razreda B z nominalno
in emisijsko vrednostjo 5,000.000 SIT«.
6. Določitev računovodskih standardov
za sestavo računovodskih poročil.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina s tem sklepom določa, da bo družba za
poslovno leto 2006 in temu letu sledeča
poslovna leta sestavljala računovodska poročila družbe v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
7. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizorja za poslovno leto 2006 se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta
111, 1000 Ljubljana.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo družbe za leto 2005 s poročilom revizorja, poročilo nadzornega sveta
k letnemu poročilu in predlogi sklepov so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Ljubljani, Slovenska cesta 52, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini
Delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci morajo svojo prisotnost na skupščini prijaviti najmanj 3 dni pred skupščino
na sedežu družbe. Pooblaščenci delničarjev
morajo ob prijavi oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani, v upravičenih primerih pa najmanj uro pred sejo.
Prijavljene udeležence skupščine prosimo, da pridejo na sejo pol ure pred na
javljenim začetkom zasedanja, da bo lahko
preverjen pripravljeni seznam udeležencev
glede na prijavljeno prisotnost.
Uprava družbe AC-Naložbe d.d.
Blaž Pesjak, predsednik
Aleš Škoberne, član
Ob-13092/06
Na podlagi 6.5. točke Statuta družbe Geodetskega zavoda Slovenije d.d., sklicuje
uprava družbe
9. skupščino
delniške družbe Geodetski zavod
Slovenije d.d., Ljubljana
Skupščina bo v četrtek, 15. 6. 2006 ob
12. uri v sejni dvorani na sedežu družbe,
Zemljemerska 12, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine prisostvuje vabljeni
notar.
2. Letno poročilo za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2005 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1 Na predlog nadzornega sveta in
uprave družbe se bilančni dobiček v višini
139,222.800,44 SIT, ki je sestavljen iz pre-
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nesenega dobička iz preteklega obdobja v
višini 83,806.549,44 SIT in dobička iz leta
2005 v višini 55,416.251 SIT, razdeli na naslednji način:
– za izplačilo dividend vseh delnic družbe se nameni znesek v višini 34,183.800
SIT,
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v bruto znesku 5,700.000 SIT in
udeležbo uprave na dobičku v bruto znesku
1,500.000 SIT,
– preostali del dobička v višini
97,839.000,44 SIT se razporedi v preneseni dobiček družbe.
Za izplačilo prvih dveh alinej se uporabi preneseni dobiček iz 2003 v višini
27,659.373,88 SIT in iz leta 2004 v višini
13,724.426,12 SIT.
Skladno z navedenim se za izplačilo dividend nameni del celotnega dobička v višini 34,183.800 SIT tako, da dividenda na
eno delnico znaša 90 SIT bruto. Dividende
se izplačajo delničarjem, ki so vpisani kot
imetniki delnic družbe pri Klirinško depotni
družbi, d.d. na dan 19. 6. 2006. Dividenda
bo izplačana v 60 dneh od dneva skupščine.
Dividende, ki bi pripadale delnicam iz sklada lastnih delnic, se ne izplačajo in se za ta
znesek poveča nerazporejeni dobiček.
Nagrada iz druge alinee se lahko na podlagi posebne pisne zahteve posameznega
upravičenca, ki jo ta predloži upravi družbe
v roku 30 dni po sprejemu sklepa, izplača
tudi v delnicah družbe iz sklada lastnih delnic. Delnice se v tem primeru obračunajo po
borzni ceni na dan vložitve zahteve.
3.2 Skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta in uprave družbe za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.a) Na predlog nadzornega sveta, zaradi prenehanja mandata dosedanjim članom
nadzornega sveta, skupščina imenuje za
člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev: Aljošo Uršiča, Janeza Stanovnika,
Miroslava Golubiča in Darka Torkarja.
Novi člani nadzornega sveta so imenovani za mandatno obdobje štirih let, njihov
mandat pa začne teči z dnem imenovanja
na skupščini.
4.b) Skupščina se seznani s člani nadzornega sveta, predstavniki delavcev, ki jih
je v nadzorni svet imenoval svet delavcev.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2006 imenuje revizijska
družba »Dinamic« d.o.o., revizijska družba,
Novo mesto.
6. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa:
6.a) Skupščina sprejema sklep, da se
delnice z nominalno vrednostjo družbe Geodetski zavod Slovenije d.d. pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da se spremeni
3.1. točka Statuta in se spremenjena glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
379,820.000 SIT in je razdeljen na 379.820
navadnih kosovnih delnic.«
6.b) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da besedilo statuta spremeni tako, da bo
skladno s 6.a) točko dnevnega reda.
7. Preračun osnovnega kapitala v evre.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zne-
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ske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po tečaju
zamenjave, ki bo določena v skladu s posebnim zakonom, ki bo urejal uvedbo evra,
in skladno s tem spremeni statut.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila, o
stališču do revizijskega poročila in o delu
nadzornega sveta je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan med 8. in 14. uro
na sedežu družbe.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine podajo nasprotne
predloge.
Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo
vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje
tri dni pred zasedanjem. Pooblaščenec delničarja mora predložiti tudi pisno pooblastilo.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Zasedanje: prostor, kjer bo potekala seja
skupščine, bo odprt pol ure pred začetkom
zasedanja.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne, ob 13. uri v istem
prostoru, z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Geodetski zavod Slovenije d.d.
Uprava
Ob-13093/06
Skladno s 16. členom Statuta Factor
banke d.d. Ljubljana sklicuje uprava banke
11. redno skupščino
delničarjev Factor banke d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, dne 13. junija 2006 ob 12.
uri v sejni sobi Factor banke d.d., Tivolska
48, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in ugotavlja
prisotnost notarja za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
za leto 2005 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejema letno poročilo
o notranjem revidiranju za leto 2005 z mnenjem nadzornega sveta.
3. Predložitev revidiranega letnega poročila Factor banke d.d. za leto 2005 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta
o sprejetem letnem poročilu Factor banke
d.d. za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 29. 3. 2006
o sprejemu letnega poročila za leto 2005, z
letnim poročilom Factor banke d.d. za leto
2005 in mnenjem revizorja.
4. Sklepanje o podelitvi razrešnice.
Skupščina delničarjev podeljuje upravi
in nadzornemu svetu razrešnico za preteklo leto, s katero potrjuje kot uspešno njuno
delo v letu 2005.
5. Predlog za razporeditev bilančnega
dobička z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejme predlog uporabe
ugotovljenega bilančnega dobička za poslovno leto 2005 v znesku 277,493.351,42
SIT za naslednje namene:
– 256,880.000 SIT za izplačilo dividend,
kar znaša 320 SIT bruto na delnico,
– 20,613.351,42 SIT za druge rezerve
banke.
Dividenda se izplača delničarjem, ki so
na dan seje skupščine vpisani v delniško
knjigo. Banka bo dividende izplačala na
račune upravičencev najkasneje do 30. 6.
2006.
6. Imenovanje revizorja banke za leto
2006.
Predlog sklepa: za revizorja poslovanja
za leto 2006 se imenuje revizijska družba
PriceWaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana.
7. Poslovni načrt Factor banke d.d. za
obdobje 2006 do 2008.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme Poslovni načrt Factor banke d.d.
za obdobje 2006 do 2008.
8. Mnenje delničarjev v zvezi s prenesenim (zadržanim) dobičkom, nastalim s prehodom na mednarodne standarde računovodskega poročanja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
soglaša s predlogom nadzornega sveta
in uprave, da se celotni zadržani dobiček,
ugotovljen ob prehodu na mednarodne računovodske standarde poročanja, zadrži v
banki in se ne nameni za kakršnakoli izplačila delničarjem in tretjim osebam, zato, da
se omogoči njegova uporaba za izboljšanje
kapitalske ustreznosti banke.
9. Podaljšanje mandata članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da članom
nadzornega sveta dr. Petru Falatovu, Jožici Potočnik, Bogdanu Lipovšku in Darku
Horvatu s 1. 12. 2006 poteče mandat. Z
veljavnostjo od 2. 12. 2006 dalje se vsem
navedenim članom podaljša mandat za obdobje štirih let.
10. Spremembe statuta in uskladitev
osnovnega kapitala zaradi prehoda na
evro.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu in soglaša z uvedbo kosovnih delnic.
Skupščina banke v skladu s četrtim
odstavkom 694. člena ZGD-1 pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po tečaju
zamenjave in v skladu s tem uskladi besedilo statuta.
Predloge sklepov pod točkami 1 do 5,
7, 8 in 10 predlagata v sprejem nadzorni
svet in uprava Factor banke d.d., predloge
sklepov pod točkami 6 in 9 pa nadzorni svet
Factor banke d.d.
Skladno z 18. členom statuta Factor banke se skupščine delničarjev lahko udeležijo
vsi delničarji banke, na njej pa lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico, če so vpisani v knjigo delničarjev Factor banke d.d.
in so svojo udeležbo prijavili upravi najkasneje tri dni pred skupščino. Pooblaščenci,
ki zastopajo posamezne delničarje, predložijo pred začetkom skupščine delničarjev
veljavno pooblastilo za zastopanje. Verifikacija pooblastil se bo pričela 15 minut pred
zasedanjem skupščine delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev, vključno z besedilom sprememb statuta z uteme-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ljitvami, bo delničarjem posredovano po pošti, na voljo pa jim je tudi na sedežu banke,
Tivolska 48, Ljubljana.
Factor banka d.d.
uprava banke
Št. 1944
Ob-13094/06
Na podlagi 7.3. točke Statuta Gradbenega podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta
40, Radlje ob Dravi, uprava delniške družbe
sklicuje
11. redno skupščino
Gradbenega podjetja Radlje d.d.,
ki bo v petek, dne 16. 6. 2006 ob 16. uri
v sejni sobi gospodarske družbe.
Vabimo delničarje, njihove zastopnike in
pooblaščence, da se skupščine udeležijo.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega
reda.
4. Obravnava in potrditev uporabe bilančnega dobička s podelitvijo razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta GP Radlje d.d.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2006.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta za 11. redno skupščino GP Radlje
d.d.
K tč. 1 – Skupščina ugotavlja, da je na
skupščini navzočih __% glasovalnih delnic
družbe, zato je sklepčnost podana.
K tč.2 – Izvoli se predsednik skupščine,
Mirko Petrič, za preštevalca glasov pa Darinka Bobovnik in Monika Topler. Skupščini
prisostvuje notarka Sonja Kralj, Francetova
7, Slovenj Gradec.
K tč. 3 – Sprejme se predlagani dnevni
red.
K tč. 4 – Bilančni dobiček za leto 2005 v
vrednosti 96,284.243,37 SIT, se uporabi:
a) za dividende 600 SIT/delnico:
31,083.600 SIT,
b) za rezerve iz dobička: –,
c) ostane nerazporejen čisti dobiček:
65,200.643,37 SIT,
d) za druge namene: –.
4.1. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu GP Radlje d.d. za poslovno
leto 2005.
K tč. 5 – Sprejme se sprememba in dopolnitev statuta Gradbenega podjetja Radlje
d.d. v naslednjem besedilu:
K tretjič: DEJAVNOST DRUŽBE
Za besedilom DN/36.14 Proizvodnja drugega pohištva, d.n., se doda besedilo:
»DN/37.200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov«
Za besedilom K/71.32 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem, se doda besedilo:
»O/90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.022 Dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov«
K tč. 6 – Za revizorja za leto 2006 skupščina Gradbenega podjetja Radlje d.d.
imenuje revizorja revizijske hiše Revizija,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in spremembe ter dopolnitve statuta oziroma vso gradivo za skupščino s predlogi

Št.

sklepov za vse točke dnevnega reda so
delničarjem na vpogled in dostopne na sedežu družbe, v tajništvu uprave Gradbenega
podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta 40,
vsak delovni dan od 11. ure do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvo uprave
Gradbenega podjetja Radlje d.d.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsednik in namestnik sveta delavcev.
Zaželeno je, da delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci najkasneje 5 dni pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na
skupščini oziroma dostavijo pooblastila v kadrovsko splošni sektor, zaradi priprave glasovnic in priprave prostora za skupščino.
Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležencev. Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine, bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prostoru, ob 17. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.
Gradbeno podjetje Radlje d.d.
uprava:
Marjan Potnik, inž. grad.
Št. 2347/06
Ob-13096/06
Uprava družbe s soglasjem nadzornega
sveta delniške družbe Ljubljanski kabel
d.d., Tivolska 50, Ljubljana, sklicuje
skupščino družbe,
ki bo dne 14. 6. 2006 ob 18. uri v dvorani A, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, z naslednjim dnevni
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Letno poročilo o poslovanju zadruge
pred preoblikovanjem v delniško družbo v
letu 2005.
Predlog sklepa: sprejmejo se poročila o
poslovanju zadruge Ljubljanski kabel z.b.o
za leto 2005 in se organom zadruge podeli
razrešnica za njihovo delo.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi čistega poslovnega izida za leto
2005.
Predlog sklepa: v letnem obračunu za
leto 2005 izkazan čisti poslovni izid v višini
125,528.433,06 SIT se razporedi v rezerve
v višini 6,276.421,65 SIT, ostanek v višini
119,252.011,41 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za finančnega revizorja družbe za poslovno leto
2006 se imenuje BDO EOS Revizija d.o.o,
Ljubljana.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: v
nadzorni svet družbe se izvolijo: 1. Damir
Cibic, 2. Marija Lah, 3. Borut Razdevšek.
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6. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: sejnina z udeležbo na
seji nadzornega sveta družbe znaša za
predsednika 1.400 EUR bruto, za člana pa
700 EUR bruto.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na voljo na sedežu družbe v
6. nadstropju, Tivolska 50, vsak delovnik
med 9. in 12. uro od dneva objave sklica
skupščine dalje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje v
roku 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno in mora biti pred
začetkom skupščine predloženo družbi.
Vse delničarje vljudno prosimo, da se
zaradi razdelitve glasovnic prijavljenim udeležencem zglasite pol ure pred začetkom
skupščine.
Ljubljanski kabel d.d.
uprava družbe
Marko Kočila
Ob-13162/06
Na podlagi 49. člena statuta delniške
družbe LIKO d.d. Liboje uprava sklicuje
12. skupščino
delniške družbe LIKO d.d. Liboje,
v četrtek, dne 15. junija 2006 ob 17. uri,
na sedežu družbe v Libojah 26a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se predsednika skupščine, preštevalca glasov in
ugotovi prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe
za leto 2005 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja 31. 12. 2005 je izkazan
v znesku 526,906.679,82 SIT.
3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2005 se razdeli za:
a) Izplačilo dividende delničarjem v skupni vrednosti 39,824.640 SIT, kar pomeni:
– vrednost bruto dividende 720 SIT,
– vrednost neto dividende 540 SIT.
b) Izplačilo nagrade upravi 990.000 SIT.
c) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu
980.000 SIT.
Za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček iz leta 2002 24,018.539,95
SIT in 2003 15,806.100,05 SIT.
Nagrada upravi in nadzornemu svetu se
izplača iz čistega dobička leta 2003.
Do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
dneva zasedanja skupščine.
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d) Bilančni
dobiček
v
višini
485,112.039,82 SIT ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni čisti dobiček).
3.3. Skupščina podeljuje članom uprave in nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2005, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2005.
4. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je dne 27. septembra
2005 član nadzornega sveta Milan Škof podal odstopno izjavo, s katero je nepreklicno
odstopil z mesta člana nadzornega sveta v
družbi LIKO d.d. Liboje.
2. Na predlog nadzornega sveta se za
novega člana za štiriletno mandatno obdobje v nadzorni svet izvoli Matej Karničnik.
Gradivo za odločanje na skupščini je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
času od sklica do 3 dni pred skupščino med
12. in 14. uro pri Magdi Mesec.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vložen
v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki
morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine udeležbo pisno
prijavijo upravi družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu
družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
O 1. točki se glasuje javno, o ostalih
točkah pa z glasovnicami, ki jih delničarji
ali njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v
prostor, kjer bo skupščina.
V skladu z dogovorom na skupščini pa
se lahko o vseh točkah dnevnega reda glasuje javno z dvigom rok.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 15. junija 2006
ob 18. uri v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
LIKO d.d. Liboje
direktorica
Magda Mesec
Ob-13163/06
Uprava družbe v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje
14. skupščino
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi IBE,
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 14. 6. 2006 ob
16.15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi Jožica Primc
in Marjeta Prek in za notarja Andreja Škrka,
univ. dipl. prav.
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2. Letno poročilo za leto 2005, uporaba
bilančnega dobička in podelitev razrešnice članu uprave ter članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2005 je v višini 132,980.834 SIT.
2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2005
v višini 125,541.000 SIT se razporedi v izplačilo deleža v dobičku lastnikom. Izplačilo se izvede v roku dveh mesecev po seji
skupščine družbe.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2005
v višini 7,439.834 SIT se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Predlog sklepa 2/2: skupščina podeljuje
razrešnice članu uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi.
Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9. in
13. uro na sedežu družbe do vključno 12. 6.
2006. Prijava pooblaščenca bo veljavna s
predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne
osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO
pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov
ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15. in 16. uro na
kraju skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine z utemeljitvami predlogov sklepov, z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je
na vpogled v glavnem tajništvu na sedežu
družbe vsak delovni dan med 9. in 13. uro
od sklica skupščine dalje.
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring
uprava
mag. Uroš Mikoš
Ob-13164/06
Uprava družbe v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje
5. skupščino
IBE Holding, d.d., partnerska družba
Seja skupščine bo na sedežu družbe IBE
Holding, d.d., partnerska družba Hajdrihova
4, Ljubljana, dne 14. 6. 2006 ob 16.45.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi Jožica Primc
in Marjeta Prek in za notarja Andreja Škrka,
univ. dipl. prav.
2. Volitve predsednika skupščine in namestnika predsednik skupščine.
Predlog sklepa: skupščina za predsednika skupščine izvoli Marka Burnika in za
namestnika predsednika skupščine Elvisa
Štembergerja. Mandat predsednika in namestnika predsednika skupščine traja 4 leta
od dneva izvolitve.
3. Letno poročilo za leto 2005, uporaba
bilančnega dobička in podelitev razrešnice članu uprave ter članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2005 je v višini 90,790.000 SIT.

2. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2005 v višini 90,790.000 SIT se razporedi v izplačilo deleža v dobičku lastnikom.
Izplačilo se izvede v roku treh mesecev od
skupščine družbe.
Predlog sklepa 2/2: skupščina podeljuje
razrešnice članu uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta: Anton Ereš, Breda Jamšek, Suzana Javeršek, Dušan Jeftič, Zdenko Josipovič, Janez Kimovec, Ivan Leban, Viktor
Leskovec, Milan Malešič, mag. Alojz Rozman, dr. Andrej Širca, mag. Marko Šteblaj,
Elvis Štemberger, Mitja Šturm in dr. Branko
Zadnik.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi.
Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9. in
13. uro na sedežu družbe do vključno 12. 6.
2006. Prijava pooblaščenca bo veljavna s
predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne
osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO
pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov
ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15.30 in 16.30 na
kraju skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine z utemeljitvami predlogov sklepov, z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delovni dan med 9. in 13. uro
od sklica skupščine dalje.
IBE Holding, d.d., partnerska družba
uprava
mag. Uroš Mikoš
Ob-13171/06
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje
energije, d.d., Kranj, Savska loka 4, sklicujem
13. skupščino
družbe Iskraemeco, d.d., Kranj,
ki bo v torek, 13. 6. 2006 ob 12. uri v
Kranju, Savska loka 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Seznanitev z letnim poročilom in razrešnica članom nadzornega sveta in uprave
družbe.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe, izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev in pooblastilo nadzornemu
svetu.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlogi sklepov: uprava in nadzorni
svet, za sklep pod točko Ad 4. pa samo nadzorni svet, skupščini predlagata, da sprejme
naslednje sklepe:
Ad 1.
Za predsedujočega skupščine se izvoli
Mitja Ulčar, v komisijo za štetje glasov pa
Marjeta Gomboc in Majda Borišek kot člani
ter Primož Česen kot predsednik komisije.
Seji prisostvuje notarka Nataša Erjavec
iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik skupščine v notarski obliki.
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Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Ad 2.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2005.
Skupščina upravi družbe in članom nadzornega sveta Iskraemeco, d.d. podeljuje
razrešnico za poslovno leto 2005.
Ad 3.
1. Osnovni kapital družbe se poveča
z novimi vložki iz 2.264,290.000 SIT za
1.332,625.000 SIT na 3.596,915.000 SIT.
2. Povečanje se izvede:
A) z izdajo 100.000 novih navadnih delnic druge izdaje, vsake z nominalno vrednostjo 10.000 SIT, v skupni nominalni vrednosti 1.000,000.000 SIT
in
B) z izdajo 13.305 novih prednostnih
delnic, vsake z nominalno vrednostjo
25.000 SIT in v skupni nominalni vrednosti
332,625.000 SIT.
3. Delnice iz točke 2 A);
So navadne in so prenosljive skladno z
določili statuta.
Vsaka delnica daje pravico do enega
glasu na skupščini družbe, sorazmernega
dela dobička in sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase. Dividende
se izplačujejo na način določen s statutom
družbe in sklepom skupščine o delitvi bilančnega dobička.
Delnice tvorijo z že izdanimi delnicami
družbe isti razred.
Nominalna vrednost celotne izdaje novih
delnic bo 1.000,000.000 SIT.
Emisijska vrednost ene delnice je 27.500
SIT, emisijska vrednost vseh novih delnic pa
2.750,000.000 SIT.
Nove delnice bo v celoti prevzela in zanje zagotovila stvarni vložek gospodarska
družba Engrotuš, d.o.o., Celje, Cesta v Trnovlje 10a. Plačilo se izvede tako, da družba
Engrotuš, d.o.o. na družbo cedira svojo terjatev do družbe v višini 2.750,000.000 SIT
z natečenimi obrestmi, nastalo na podlagi
posojila, ki ga je družba Engrotuš, d.o.o.
odobrila družbi v času trajanja postopka prisilne poravnave. Pri tem razlika med vrednostjo terjatev in nominalno vrednostjo
izdanih delnic predstavlja presežek vplačanega kapitala.
4. Delnice iz točke 2 B);
So prednostne, imenske in prosto prenosljive;
Vsaka prednostna delnica daje pravico
do fiksne prednostne 2,5% dividende od
nominalne vrednosti delnice; prednostno
pravico do ostanka premoženja v primeru
likvidacije ali stečaja družbe pred poplačilom
navadnih delničarjev do višine nominalne
vrednosti delnice.
Prednostne delnice nimajo glasovalne
pravice v letu, ko so izplačane prednostne
dividende, v letu, ko se dividende ne izplačajo, pa imajo glasovalno pravico po načelu
ena delnica en glas. Ta glasovalna pravica
traja dokler prednostne dividende niso v celoti plačane.
Prednostne delnice tvorijo poseben razred.
Družba lahko prednostne delnice po nominalni vrednosti kadarkoli prisilno umakne.
O umiku odloča skupščina. V sklepu skupščine se natančneje določijo pogoji umika.
Nominalna vrednost celotne izdaje prednostnih delnic bo 332,625.000 SIT.
Emisijska vrednost ene prednostne delnice je 25.000 SIT, emisijska vrednost vseh
prednostnih delnic pa 332,625.000 SIT.
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Prednostne delnice bodo v celoti prevzeli
in zanje zagotovili stvarne vložke v obliki
terjatev do družbe po stanju 19. 2. 2006
naslednji upniki družbe:
– gospodarska družba Abakus Trading,
d.o.o., Zg. Bitnje 100B, 4209 Žabnica bo
prevzela 44 prednostnih delnic nominalne
in emisijske vrednosti 1,100.000 SIT in zanje zagotovila stvarni vložek v obliki terjatve
do družbe v višini 1,106.730,81 SIT, presežek terjatve nad emisijsko vrednostjo se
odpusti;
– gospodarska družba Amtest, d.o.o.,
Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana bo prevzela 376 prednostnih delnic nominalne in
emisijske vrednosti 9,400.000 SIT in zanje
zagotovila stvarni vložek v obliki terjatve do
družbe v višini 9,400.067,27 SIT, presežek
terjatve nad emisijsko vrednostjo se odpusti;
– gospodarska družba Banka Celje d.d.,
Vodnikova 2, 3000 Celje bo prevzela 5.598
prednostnih delnic nominalne in emisijske
vrednosti 139,950.000 SIT in zanje zagotovila stvarni vložek v obliki terjatve do družbe
v višini 139,954.336,69 SIT, presežek terjatve nad emisijsko vrednostjo se odpusti;
– gospodarska družba Bas d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 83, 2324 Lovrenc
na Dravskem polju bo prevzela 17 prednostnih delnic nominalne in emisijske vrednosti 425.000 SIT in zanje zagotovila stvarni
vložek v obliki terjatve do družbe v višini
442.811,93 SIT, presežek terjatve nad emisijsko vrednostjo se odpusti;
– gospodarska družba Bobebo, d.o.o.,
Strahinj 86A, 4202 Naklo bo prevzela 2.444
prednostnih delnic nominalne in emisijske
vrednosti 61,100.000 SIT in zanje zagotovila
stvarni vložek v obliki terjatve do družbe v
višini 61,116.786,59 SIT, presežek terjatve
nad emisijsko vrednostjo se odpusti;
– gospodarska družba Cores, d.o.o., Ul.
Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj bo prevzela
145 prednostnih delnic nominalne in emisijske vrednosti 3,625.000 SIT in zanje zagotovila stvarni vložek v obliki terjatve do družbe
v višini 3,637.258,93 SIT, presežek terjatve
nad emisijsko vrednostjo se odpusti;
– gospodarska družba Eurocom, d.o.o.,
Savska cesta 22, 4000 Kranj bo prevzela
108 prednostnih delnic nominalne in emisijske vrednosti 2,700.000 SIT in zanje zagotovila stvarni vložek v obliki terjatve do družbe
v višini 2,702.228,56 SIT, presežek terjatve
nad emisijsko vrednostjo se odpusti;
– gospodarska družba Hermes Softlab
d.d., Litijska 51, 1000 Ljubljana bo prevzela
85 prednostnih delnic nominalne in emisijske
vrednosti 2,125.000 SIT in zanje zagotovila
stvarni vložek v obliki terjatve do družbe v
višini 2,137.636,38 SIT, presežek terjatve
nad emisijsko vrednostjo se odpusti;
– gospodarska družba Kontakt P d.o.o.,
Lom pod Storžičem 53, 4290 Tržič bo prevzela 255 prednostnih delnic nominalne in
emisijske vrednosti 6,375.000 SIT in zanje
zagotovila stvarni vložek v obliki terjatve do
družbe v višini 6,397.861,19 SIT, presežek
terjatve nad emisijsko vrednostjo se odpusti;
– gospodarska družba Le-Tehnika,
d.o.o., Šuceva 27, 4000 Kranj bo prevzela
33 prednostnih delnic nominalne in emisijske vrednosti 825.000 SIT in zanje zagotovila stvarni vložek v obliki terjatve do družbe v
višini 836.934,05 SIT, presežek terjatve nad
emisijsko vrednostjo se odpusti;
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– gospodarska družba Magneti Ljublana,
d.d., Stegne 37, 1000 Ljubljana bo prevzela 1.182 prednostnih delnic nominalne in
emisijske vrednosti 29,550.000 SIT in zanje zagotovila stvarni vložek v obliki terjatve do družbe v višini 29,568.496,58 SIT,
presežek terjatve nad emisijsko vrednostjo
se odpusti;
– gospodarska družba Miflex d.o.o., Peričeva 25, 1000 Ljubljana bo prevzela 12
prednostnih delnic nominalne in emisijske
vrednosti 300.000 SIT in zanje zagotovila
stvarni vložek v obliki terjatve do družbe v
višini 302.042,89 SIT, presežek terjatve nad
emisijsko vrednostjo se odpusti;
– gospodarska družba Mikroiks d.o.o.,
Stegne 11, 1521 Ljubljana bo prevzela 764
prednostnih delnic nominalne in emisijske
vrednosti 19,100.000 SIT in zanje zagotovila
stvarni vložek v obliki terjatve do družbe v
višini 19,110.920 SIT, presežek terjatve nad
emisijsko vrednostjo se odpusti;
– gospodarska družba Peteze d.o.o., Pot
v Mlake 5, 1000 Ljubljana bo prevzela 2.124
prednostnih delnic nominalne in emisijske
vrednosti 53,100.000 SIT in zanje zagotovila
stvarni vložek v obliki terjatve do družbe v
višini 53,104.451,38 SIT, presežek terjatve
nad emisijsko vrednostjo se odpusti;
– Talar Trans, Talar Maja s.p., Ljubljanska 102, 1230 Domžale bo prevzela 29
prednostnih delnic nominalne in emisijske
vrednosti 725.000 SIT in zanje zagotovila
stvarni vložek v obliki terjatve do družbe v
višini 742.253,09 SIT, presežek terjatve nad
emisijsko vrednostjo se odpusti;
– gospodarska družba Vidoc, d.o.o.,
Zbilje 3/C, 1215 Medvode bo prevzela 7
prednostnih delnic nominalne in emisijske
vrednosti 175.000 SIT in zanje zagotovila
stvarni vložek v obliki terjatve do družbe v
višini 198.713,42 SIT, presežek terjatve nad
emisijsko vrednostjo se odpusti;
– gospodarska družba Žibret Laminati
d.o.o., Brezje pri Grosupljem 1C, 1290 Grosuplje bo prevzela 82 prednostnih delnic
nominalne in emisijske vrednosti 2,050.000
SIT in zanje zagotovila stvarni vložek v obliki
terjatve do družbe v višini 2,070.406,72 SIT,
presežek terjatve nad emisijsko vrednostjo
se odpusti.
5. Izključi se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
6. Delnice morajo biti v celoti vpisane in
vplačane najkasneje 3 delovne dni po sprejemu tega sklepa.
7. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.
8. Sklep o povečanju osnovnega kapitala
je veljaven pod odložnim pogojem, da bo
predlagana prisilna poravnava, ki se vodi
nad družbo pri Okrožnem sodišču v Kranju,
pravnomočno potrjena.
9. Statut se uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Za ugotovitev
dejansko vpisanih in vplačanih delnic in
za uskladitev statuta z veljavno sprejetimi
sklepi skupščine se pooblasti nadzorni svet
družbe.
Ad 4.
Za poslovno leto 2006 se za revizorja
imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53,
Ljubljana.
K predlogu sklepa pod 2. točko je nadzorni svet družbe podal pozitivno mnenje
po preveritvi predloga sestavljenega letnega
poročila družbe Iskraemeco, d.d. za poslov-
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no leto 2005 in preveritvi predloga konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto
2005.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov dnevnega reda je potrebna večina
oddanih glasov (navadna večina). Za sprejem sklepov pod 3. točko dnevnega reda je
potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet družbe bosta o morebitnih predlogih sprejela svoja stališča najkasneje dvanajst dni po sklicu skupščine in
o tem obvestila delničarje z objavo na enak
način, kot je bil objavljen ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Ob organiziranem zbiranju pooblastil mora biti le-to sestavljeno po
Zakonu o prevzemih.
Do udeležbe na skupščini so upravičeni
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki si vpisani v delniško knjigo na dan 7. 6.
2006.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki prijaviti upravi družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Člani uprave in nadzornega sveta družbe
se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.
Gradivo za skupščino je vsak delovni
dan od 10. do 12. ure na vpogled v tajništvu
družbe v Kranju, Savska loka 4.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost
in prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 13. 6. 2006
ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Iskraemeco, d.d., Kranj
predsednik uprave
Karl Rozman, univ. dipl. org.
Ob-13258/06
Na podlagi tč. 7.3 Statuta družbe Manufaktura Trgovsko podjetje d.d. Nova
Gorica, Sedejeva ulica 6, sklicuje uprava
družbe
11. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 15. junija 2006 ob 13. uri
v upravnih prostorih družbe v Novi Gorici,
Sedejeva ulica 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvoli predlagane kandidate in notarja.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2005, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega
poročila družbe za leto 2005.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2006.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006 se imenuje
revizijsko hišo IN Revizija d.o.o. Ljubljana,
Linhartova 1.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 15. junij 2006
ob 13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 13.30. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pogoji in prijava udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Svojo udeležbo morajo sporočiti pisno na
naslov družbe najkasneje tri delovne dni
pred zasedanjem.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti na sedežu družbe vsaj tri delovne dni pred zasedanjem. Pooblastila morajo
biti pisna in ostanejo družbi.
Organizirano zbirana pooblastila morajo biti izdana po postopku in z vsebino,
skladno določilom XII. poglavja Zakona o
prevzemih.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Novi Gorici na Sedejevi ulici 6,
vsak delovni dan od prvega dne po objavi
sklica od 8. do 12. ure.
Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku
7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica, priporočeno po
pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Manufaktura, d.d.
uprava družbe
Št. 18/06
Ob-13261/06
Uprava in nadzorni svet KDD d.d. v skladu z drugim odstavkom 283. člena ZGD
objavljata vabilo na
12. redno letno zasedanje skupščine
Delničarje družbe vabimo, da se udeležijo rednega letnega zasedanja skupščine,
ki bo dne 16. junija 2006 ob 12. uri v veliki
konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe Trg republike 3, Ljubljana.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost skupščine, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri na istem
mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov
delovnega predsedstva.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o imenovanju
članov delovnega predsedstva:
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik Srečo Jadek.
Za člana delovnega predsedstva se imenujeta Alenka Markič in Borut Kuharič.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2005, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega
sveta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi
bilančnega dobička:
Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe
za poslovno leto 2005 znaša 428,803.164,11
SIT.
Bilančni dobiček za poslovno leto 2005
se uporabi za naslednje namene:
a) Za razdelitev delničarjem se uporabi
93,600.000,00 SIT, tako da dividenda na
delnico znaša 180.000,00 SIT. Izplačilo dividend se opravi v petnajstih dneh po datumu
skupščine osebam, ki so dva delovna dneva
pred dospelostjo dividende vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
b) Za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta po 42. členu statuta družbe se
uporabi 4,725.000,00 SIT.
c) Dividende in nagrade članom nadzornega sveta se v skupnem znesku
98,325.000,00 SIT izplačajo iz preostanka
prenesenega čistega dobička leta 2000.
d) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 330,478.164,11 SIT bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Sklep o podelitvi razrešnice: članoma
uprave in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2005.
3. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme sklep o imenovanju revizorja za
leto 2006: za revizorja, ki bo revidiral letno
poročilo družbe za leto 2006, se imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna
cesta 8a.
4. Spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o spremembah statuta:
A) uskladitev dejavnosti
Zaradi uskladitve z Uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 2/02) se dejavnost pod številko: 67.11 – Storitve finančnih trgov nadomesti z dejavnostjo pod številko: 67.110
– Dejavnost finančnih trgov.
Zaradi spremembe dejavnosti se 6. člen
statuta spremeni tako, da se odslej glasi:
»Statistična razvrstitev dejavnosti
6. člen
Dejavnosti iz 5. člena se po standardni
klasifikaciji razvrščajo pod številko: 67.110
– Dejavnost finančnih trgov.«
B) uvedba kosovnih delnic
Uvedejo se kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč
znesek v osnovnem kapitalu.
Zaradi uvedbe kosovnih delnic se 12.
člen statuta spremeni tako, da se odslej
glasi:
»Oblika in izraženost delnic
12. člen
(1) Delnice so oblikovane kot kosovne
delnice.
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(2) Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
(3) Delnice so izražene v nematerializirani obliki.«
C) določitev sistema upravljanja
Družba ima dvotirni sistem upravljanja z
upravo in nadzornim svetom.
Zaradi določitve sistema upravljanja se
15. člen statuta spremeni tako, da se odslej glasi:
»Sistem upravljanja in vrste organov
15. člen
(1) Družba ima dvotirni sistem uprav
ljanja.
(2) Organi družbe so:
– uprava,
– nadzorni svet,
– skupščina delničarjev.«
5. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o pooblastitvi nadzornega sveta: skupščina družbe
pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem
uvedbe eura preračuna v statutu vsebovane
zneske osnovnega kapitala in druge zneske,
ki so izraženi v tolarjih, v euro, po uradnem
tečaju zamenjave.
6. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o imenovanju članov
nadzornega sveta:
Ker je vsem dosedanjim članom nadzornega sveta z dnem zasedanja te skupščine
potekel mandat, se z današnjim dnem za
čas do konca zasedanja skupščine družbe,
ki sprejema odločitve v zvezi z letnim poročilom za četrto poslovno leto od njihove
izvolitve, izvolijo:
– Alenka Markič,
– Alenka Krafogel,
– Miloš Čas,
– Gregor Hudobivnik,
– Peter Centrih,
– Andrej Urbas,
– Bogomir Kos.
7. Sejnina članov nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o določitvi
sejnine članom nadzornega sveta:
Člani nadzornega sveta so za udeležbo
na posamezni seji upravičeni do sejnine v
naslednjih bruto zneskih:
– za predsednika nadzornega sveta oziroma za člana nadzornega sveta, ki nadomešča predsednika: 80.000,00 SIT,
– za druge člane nadzornega sveta:
60.000,00 SIT.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda
Gradivo k točki 2:
– letno poročilo za leto 2005, ki ga je dne
10. 3. 2006 sestavila uprava družbe, in ki ga
je potrdil nadzorni svet,
– revizorjevo poročilo revizijske družbe
KPMG Slovenija d.o.o., z dne 17. 3. 2006,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila za leto 2005 z dne 8. 5.
2006.
Gradivo k točki 3: utemeljitev predloga za
imenovanje revizorja.
Gradivo k točki 4: utemeljitev predloga
sprememb statuta.
Gradivo k točki 5: utemeljitev predloga
pooblastila nadzornemu svetu.
Gradivo k točki 6: utemeljitev predloga za
imenovanje članov nadzornega sveta.

Št.

Gradivo k točki 7: utemeljitev predloga
določitve sejnine članom nadzornega
sveta.
Gradiva so delničarji prejeli z vabilom
za sklic skupščine in jih od dneva objave
tega sklica lahko pregledajo tudi v poslovnih prostorih družbe na Tivolski cesti 48 v
Ljubljani, vsak dan od 9. do 12. ure pri Ivanki Hozjak. Utemeljitev predloga sprememb
statuta pa je dostopna tudi na spletnih straneh družbe.
Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu s 34. členom statuta družbe se
skupščine lahko udeležijo delničarji, ki svojo
udeležbo prijavijo družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine in so na ta dan
po stanju centralnega registra vrednostnih
papirjev ob časovnem trenutku zaprtja sistema kot delničarji vpisani v delniško knjigo
družbe.
Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi
zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za
zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.
KDD d.d.
predsednik uprave
Boris Tomaž Šnuderl
član uprave
Davor Pavić
namestnik predsednika
nadzornega sveta
Borut Kuharič
Ob-13274/06
Na podlagi 34. člena statuta družbe Lesokov trgovina na veliko in malo in odkup
Brežice d.d., Cesta bratov Cerjakov 43, sklicujem
13. sejo skupščine
družbe Lesokov Brežice d.d.,
ki bo dne 15. 6. 2006 ob 14. uri na sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov Cerjakov 43.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
po predlogu uprave.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2005 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2005 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2005.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2005.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo tri dni pred skupščino in so
kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo
pri centralnem registru deset dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda, oziroma nasprotne predlo-
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ge na sedežu družbe. Predlogi delničarjev
so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Če se ugotovi, da na dan zasedanja
skupščine ob napovedani uri ni zagotovljena
sklepčnost, se zasedanje skupščine preloži
in se z istim dnevnim redom opravi ob isti uri
sedmi delovni dan od dneva napovedanega
prvega zasedanja.
Lesokov Brežice d.d.
uprava družbe
Ob-13423/06
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta
družbe TITAN d.d. sklicuje uprava družbe
14. sejo skupščine družbe
TITAN d.d., Kovinarska 28, Kamnik,
ki bo v četrtek, 15. 6. 2006 ob 11. uri na
sedežu družbe, Kovinarska 28, Kamnik.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednico skupščine se izvoli odvetnico
Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca
glasov: Bojan Frol in Marta Balantič. Ugotovi
se prisotnost notarja Janeza Novaka.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah, uporaba
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2005 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter
potrditvi letnega poročila.
b) Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. december 2005 znaša
601,278.227,34 SIT (2,51 mio EUR), zajema
pa preneseni dobiček iz preteklih poslovnih
obdobij v znesku 379,375.332,80 SIT (ca.
1,58 mio EUR) in čisti dobiček poslovnega
leta 2005 v znesku 221,902.894,54 SIT (ca.
0,93 mio EUR).
Del dobička poslovnega leta 2005 v znesku 11,679.099,71 SIT (ca. 0,05 mio EUR)
se uporabi za oblikovanje 5% obveznih
zakonskih rezerv, preostali znesek v višini
221,902.894,54 SIT (ca. 0,93 mio EUR) pa
skupaj z bilančnim dobičkom iz poslovnega
leta 2004 v znesku 379,375.332,80 SIT (ca.
1,58 mio EUR – preneseni dobiček) tvori
fond dobička v znesku 601,278.227,34 SIT
(ca. 2,51 mio EUR), ki ga je moč na skupščini razporediti.
c) Skupščina sprejema sklep o izplačilu dividend. Izplača se 120 SIT (bruto) na
delnico. Tako se izplača del fonda dobička
družbe v znesku 93,366.960 SIT. Po izplačilu dividend skupaj ostane per 31/12 2005
še 507,911.267,34 SIT nerazporejenega dobička, ki bo razporejen kasneje. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri KDD – Centralno klirinško
depotni družbi na dan skupščine. Dividende
se izplačajo v roku do 31. 7. 2006.
d) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za leto 2005.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
izvedbo revizije poslovanja družbe za leto
2006 skupščina imenuje revizijsko družbo
Deloitte & Touche Revizija d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.
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Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov bo
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kamniku, Kovinarska 28, po 1. 6. 2006
vsak delavnik med 11. in 13. uro. Morebitne
nasprotne predloge naj delničarji pošljejo v
pisni obliki in z utemeljitvijo upravi družbe
v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če
svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3
dni pred njenim zasedanjem pisno prijavijo upravi družbe. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z
osebnim dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom
iz sodnega registra, ki ni starejši od sedem
dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti v pisni obliki dana v hrambo na
sedež družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Udeleženci se pol ure pred zasedanjem
skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
TITAN d.d.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 281/06
Ob-13407/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 281/06 z
dne 31. 3. 2006, sta bili nepremičnini z identifikacijsko št. 1773-1317-0003, dvosobno
stanovanje št. 3, v 1. nadstropju s shrambo
št. 3, v kleti na naslovu Litijska cesta 255,
Ljubljana, stavba Dobrunjska vila, k.o. Dobrunje in parc. št. 638/24 k.o. Dobrunje, vse
zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljev Petre Birsa in Marka
Tomića, vsakega do ½, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 3. 3. 2006, sklenjene s prodajalcem Sibir d.o.o. Ljubljana, zastavljeni v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatvi v višini 75.756,40 CHF
in v višini 75.756,40 CHF, vse v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.
SV 388/06
Ob-13408/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 388/06 z
dne 25. 4. 2006, je bilo stanovanje – soba
št. 9, s shrambo, v skupni izmeri 14,02 m2, ki
se nahaja v 6. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Linhartova cesta 92, 1000
Ljubljana, stoječe na parc. št. 1379, k.o. Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Ljubljani, last zastaviteljice Sadike Bećirević, Vrstna ulica 7, Notranje Gorice, na
podlagi prodajne pogodbe za stanovanje z
dne 16. 3. 2006, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s
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sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 23.000 EUR s pripadki.
SV 226/06
Ob-13412/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana,
opr. št. SV 226/06 z dne 3. 5. 2006, je
bilo zastavljeno stanovanje št. 12 v izmeri
26,11 m2, locirano v stanovanjskem objektu
Arkova 14, Idrija, ki leži na parceli št. 702,
k.o. Idrija – mesto in na stanovanju št. 7, v
izmeri 63,45 m2, locirano v stanovanjskem
objektu Lapajnetova 13, Idrija, ki leži na
parceli št. 1341, k.o. Idrija – mesto, last
kreditojemalca in zastavitelja SGI d.o.o., Kosovelova ulica 9, 5280 Idrija, Slovenija, matična številka 5400481, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 23. 2. 2006 in overjeni pri notarju Andreju Rozmanu iz Idrije,
med Rudnikom živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, matična
št. 5040817, kot prodajalcem, Občino Idrija,
Mestni trg 1, Idrija, kot zemljiškoknjižnim
lastnikom in kreditojemalcem in zastaviteljem kot kupcem, in sicer vse v korist kreditodajalke Zveze bank, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Podružnica Ljubljana, Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana,
Slovenija, matična št. 2048159, davčna št.
62066510, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 820.000 EUR, s pripadki, ki zapade
v plačilo v 180 mesečnih obrokih, od tega
zadnji dne 31. 3. 2021.
SV 226/06
Ob-13413/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana, opr. št. SV 226/06 z dne 3. 5. 2006, je
bilo zastavljeno stanovanje št. 1 v izmeri
19,76 m2, ki se nahaja v kletni etaži stanovanjske stavbe na naslovu Šolska ulica
10, Spodnja Idrija, vpisana v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Idriji, parc. št. 485/7,
k.o. Spodnja Idrija, last kreditojemalca in
zastavitelja SGI d.o.o., Kosovelova ulica
9, 5280 Idrija, Slovenija, matična številka
5400481, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 29. 12. 2004 in overjene pri
notarki Nadi Kumar iz Ljubljane, med Lesno industrijo Idrija d.o.o. – v likvidaciji, Sp.
Kanomlja 23 a, Spodnja Idrija, matična št.
5002079, kot prodajalcem, Občino Idrija,
Mestni trg 1, Idrija, kot zemljiškoknjižnim
lastnikom in kreditojemalcem in zastaviteljem kot kupcem, in sicer vse v korist kreditodajalke Zveze bank, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Podružnica Ljubljana, Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana,
Slovenija, matična št. 2048159, davčna št.
62066510, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 820.000 EUR, s pripadki, ki zapade
v plačilo v 180-mesečnih obrokih, od tega
zadnji dne 31. 3. 2021.
SV 226/06
Ob-13414/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana,
opr. št. SV 226/06 z dne 3. 5. 2006, je bilo
zastavljeno št. 2 v izmeri 19,59 m2, ki se
nahaja v kletni etaži stanovanjske stavbe
na naslovu Šolska ulica 10, Spodnja Idrija,
stoječe na parc. št. 485/7, k.o. Spodnja
Idrija, last kreditojemalca in zastavitelja
SGI d.o.o., Kosovelova ulica 9, 5280 Idrija, Slovenija, matična številka 5400481, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
29. 12. 2004 in overjene pri notarki Nadi
Kumar iz Ljubljane, med Lesno industrijo

Idrija d.o.o. – v likvidaciji, Sp. Kanomlja
23 a, Spodnja Idrija, matična št. 5002079,
kot prodajalcem, Občino Idrija, Mestni trg
1, Idrija, kot zemljiškoknjižnim lastnikom in
kreditojemalcem in zastaviteljem kot kupcem, in sicer vse v korist kreditodajalke
Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Podružnica Ljubljana,
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana,
Slovenija, matična št. 2048159, davčna št.
62066510, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 820.000 EUR, s pripadki, ki zapade
v plačilo v 180 mesečnih obrokih, od tega
zadnji dne 31. 3. 2021.
SV 395/2006
Ob-13415/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Tičar
Bešter, opr. št. SV 395/2006 z dne 5. 5.
2006, je stanovanje št. 15, v III. nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Frankovo naselje 66, Škofja Loka, prej parc. št.
88/3, zdaj parc. št. 101/2, vpisano pri vl.
št. 825 k.o. Stari dvor, v izmeri 45 m2 in ki
predstavlja solastniški delež 7,79% ter solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih
objekta in napravah ter na pripadajočem
funkcionalnem zemljišču, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št.
5446546, za zavarovanje njene terjatve v
višini 127.074 CHF, z letno obrestno mero,
ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega
Liborja in obrestne marže v višini 2% p.a.,
kar znaša na dan 19. 4. 2006 skupaj 3,7%
p.a., s končnim rokom plačila 31. 5. 2026
ter z možnostjo enostranskega odstopa od
kreditne pogodbe s strani upnice – banke, v
primeru, če so dolžniki – kreditojemalci v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih
mesečnih obveznosti, z morebitnimi stroški,
ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve ter ostalimi pogoji, razvidnimi iz kreditne pogodbe št. KR01 270982010.
SV 1188/2006
Ob-13416/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar,
opr. št. SV 1188/2006 z dne 3. 5. 2006,
je bil poslovni prostor z identifikacijsko št.
1723-9375-220 in oznako L 11, v izmeri
42,77 m2, ki se nahaja v pritličju poslovnostanovanjske stavbe na naslovu Poklukarjeva ulica 27, Ljubljana, stoječe na parc. št.
1253/10, parc. št. 1253/7, parc. št. 1253/8,
parc. št. 1253/9, parc. št. 1254/10, parc. št.
1259/6 in parc. št. 1259/7, vl. št. 3433 k.o.
Vič, last zastavitelja Ostanek računovodske
storitve d.o.o., Šmartinska c. 28, Ljubljana,
matična št. 5610117, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 4. 2006, sklenjene s
prodajalcem Keas d.o.o., Poklukarjeva ulica
27, Ljubljana, matična št. 1314114, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove
banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat.
št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000 EUR, vse s pripadki.
SV 667/2006
Ob-13417/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 667/2006 z dne
4. 5. 2006, je bila nepremičnina z ident. št.
01182-014 - stanovanje številka 1 v pritličju
(II. etaža) večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica heroja Nandeta 007, Maribor,
na parceli številka 1347/1, katastrska občina
Tezno, v izmeri 42,11 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, ki je last dolžnika in zastavi-
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telja Borak Zlatka, EMŠO 2412980500121,
stanujočega Moškanjci 081 D, Gorišnica,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
18. 4. 2006, sklenjene s prodajalko Valerijo
Ulipi, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, matična številka 5446546, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 31.400
CHF, s pripadki, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF
na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer
je končni rok zapadlosti terjatve dne 30. 4.
2021.
SV 674/06
Ob-13418/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 674/06 z dne 5. 5. 2006,
je dvosobno stanovanje št. 12, v drugem
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Zoisova ulica 3, Kranj, z ident. št. 2100-863,
stoječe na parc. št. 930/8 k.o. Kranj, last
zastavitelja družbe Viking, d.o.o., Kranj, na
temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne
14. 4. 2006, s prodajalcema Bogdanom Beravsom, Zoisova ulica 3, Kranj in Nicole
Behrend, Buschweg 1, 15831 Diedersdorf,
Nemčija, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Neuer Platz
14, Celovec, Republika Avstrija, identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje njene
denarne terjatve v višini 42.300 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno
mero v višini 3 – mesečnega Euriborja in pribitka v višini 2,1% ter z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 1. 6. 2016.
SV 226/06
Ob-13419/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
opr. št. SV 226/06 z dne 21. 4. 2006, je bila
nepremičnina – poslovni prostor v objektu
D, na lokaciji zazidalnega območja VS3/2-2
Utensilija–Grbina Ljubljana, vrsta pr. enote
L13, etaža: pritličje v izmeri 32,95 m2, pri
parc. št. 1253/7, k.o. Vič, vse na naslovu
Cesta na Brdo 43, Ljubljana, ki je v lasti
Gregorja Marinka, EMŠO 0410971500135,
prebivališče Ljubljana, Knezov štradon 67,
pridobljena na podlagi prodajne pogodbe
z dne 12. 4. 2006, z aneksom z dne 19. 4.
2006, med prodajalcem Keas d.o.o. (matična številka 1314114) in kupcem Gregorjem
Marinkom, zastavljeno v korist upnice Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupina
Nove kreditne banke Maribor d.d., Maribor,
Ulica Vita Kraigherja 5 (matična številka
5620112), za zavarovanje denarne terjatve v višini – za glavnico v znesku 30.000
EUR,s pogodbenimi obrestmi po obrestni
meri šestmesečni Euribor s pribitkom v višini 2% letno za čas od črpanja kredita do
plačila, s plačilom v 60 obrokih, od katerih
prvi obrok v višini 562,60 EUR zapade 3. 5.
2006, naslednjih 58 obrokov v višini 562,60
EUR zapade vsakega 3. v mesecu, zadnji
obrok v višini 570,29 EUR pa zapade 3. 4.
2011, s predčasno zapadlostjo po kreditni
pogodbi št. 269/06-420 z dne 18. 4. 2006,
ki se izkaže z upničino izjavo o zapadlosti
po 20.a členu ZIZ.
SV 292/06
Ob-13420/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 292/06 z dne 4. 5.
2006, je bilo stanovanje št. 46, ki se nahaja v tretjem nadstropju večstanovanjske
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stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita
96, stoječe na parc. št. 182/5 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 53 m2, last zastavitelja
Roberta Pesjaka, na podlagi pogodbe št.
ISP 86/92-G o prodaji stanovanja z dne
1. 6. 1992, zastavljeno v korist upnice posojilnice - Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184
Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i.R., Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
30.000 EUR s pripadki.
SV 296/06
Ob-13421/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 296/06 z dne 8. 5. 2006,
je bilo stanovanje št. 66, v desetem nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah,
Cesta Cirila Tavčarja 3 B, stoječe na parc.
št. 533/43, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
69,28 m2, last zastaviteljice Mirande Parežanin, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 27. 12. 2004, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice - Bank Zila, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak,
Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR s
pripadki.
SV 146/06
Ob-13422/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka iz Ormoža, opr. št. SV 146/06 z dne
9. 5. 2006, je bilo celotno stanovanje št. 1
v izmeri 75,74 m2, ki se nahaja v mansardi
poslovno stanovanjske stavbe na naslovu
Poštna ulica 4, 2270 Ormož, identifikacijska
št. stavbe 00480, stoječe na parc. št. 502,
504, 505 k.o. Ormož, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 2. 2006, sklenjene s
prodajalko Pošto Slovenije d.o.o., Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, do celote v lasti Darka
Perčiča, Poštna ulica 4, Ormož, zastavljeno v korist v upnice Pošte Slovenije d.o.o.,
mat. št. 5881447, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 9,190.000 SIT z valutno klavzulo in s
pripadki, skladno s kupoprodajno pogodbo
z dne 2. 2. 2006.
SV 581/06
Ob-13523/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 581/06 z dne 8. 5. 2006,
je bila nepremičnina – stanovanje številka
183, v 12. nadstropju večstanovanjskega
objekta v Mariboru, Kardeljeva 57, v izmeri
53,75 m2, s pripadajočim kletnim prostorom
– shrambo v izmeri 3,40 m2, ki leži na parc.
št. 100/1 k.o. Spodnje Radvanje, pridobljena
na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 3.
2006, sklenjene med družbo Tovarno vozil
in toplotne tehnike Maribor d.d. kot prodajalcem in Gregurič Francem kot kupcem,
zastavljena v korist banke – upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., s sedežem na
naslovu 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja
4, matična številka 5860580, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru,
pod št. reg. vl. 1/09242/00, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,696.965 SIT s pripadki in obrestno mero enako šestmesečni
– CHF Libor, povečana za 2,75%, ki je spremenljiva, z zamudnimi obrestmi v skladu z
veljavnimi zakonskimi predpisi, z efektivno
obrestno mero, ki znaša na dan sklenitve
pogodbe 4,04% letno, z zapadlostjo prve
anuitete na dan 30. 6. 2006 in zadnje anuitete na dan 31. 5. 2021.
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SV 290/06
Ob-13526/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi
iz Lendave opravilna številka SV 290/06 z
dne 26. 4. 2006, je bil poslovni prostor v
poslovno-stanovanjskem objektu v Lendavi, Trg Ljudske pravice 12, v skupni površini 140,60 m2, ki obsega: vetrobran
1,78 m2, prodajni prostor 54,22 m2, skladišče prodajnega prostora 15,20 m2, sanitarije – garderoba za osebje 4,80 m2, gostinski del 47,60 m2, sanitarije – garderoba za
osebje 4 m2, skladišče gostinskega lokala
5 m2, sanitarije za stranke 8 m2, torej skupaj
140,60 m2 in stoji na parcelni številki 4393
katastrska občina Lendava, last Džemaili
Mojce, rojene 16. 6. 1977, Tomšičeva ulica
3, 9220 Lendava, do 1/1, ki ga je pridobila
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
10. 4. 2006, sklenjene z SKB banko d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana,
kot prodajalko in Džemaili Mojco, kot kupovalko, zastavljeno v korist Raiffeisenbank
feldbach – Bad Gleichenberg, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
8330 Feldbach, Hauptplatz 18, Avstrija, EIŠ
2056119, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 115.000 EUR, s pripadki.
SV 644/2006
Ob-13527/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 644/2006 z dne
9. 5. 2006, je enosobno stanovanje št. 9/II
v izmeri 37,53 m², v hiši v Mariboru, Smetanova 54 – parc. št. 1653 in 1654/3 k.o.
Koroška vrata, last Brezovnik Sonje, stan.
Vuzenica, Na Klancu 11, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 4. 5. 2006, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 11,000.000
SIT s pp.

Objave sodišč
Prisilne poravnave, stečaji
in likvidacije
PPN 25/2006
Os-12935/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo in narok za obravnavanje predloga
za ustanovitev postopka prisilne poravnave
v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Emona Blagovnica Bežigrad d.d.,
Dunajska c. 49, Ljubljana za dne 19. 6.
2006 ob 13.30, v razpravni dvorani št. IV/1,
Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
15 in 11 med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2006
St 14/2006
Os-12936/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 14/2006 z dne 24. 4. 2006 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Tasha
trgovina in storitve d.o.o., Sorška cesta
2, Škofja Loka, matična številka 1316737,
šifra dejavnosti: 52420, davčna številka:
87499100 in ga takoj zaključilo.
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Premoženje s katerim stečajni dolžnik še
razpolaga je dolžan na zahtevo izročiti Občini Škofja Loka, brez prevzema obveznosti.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 4. 2006

Rožna dolina, Cesta IX/23, Ljubljana – v
stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2006

St 68/2005
Os-12937/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Sinai, posredništvo, trgovina in
druge poslovne dejavnosti Gregorc Sašenka s.p., Pod Urbanom 16a, Kamnica
– v stečaju se v skladu z 99/II ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz evidence samostojnih
podjetnikov pri AJPES-u.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2006

St 152/2005
Os-12941/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Poslovno združenje prehrane Slovenije – GIZ,
Ljubljana za dne 19. 6. 2006 ob 13.15 v
razpravni dvorani št. IV/1, Miklošičeva 7,
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 in 15 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2006

St 61/2006
Os-12938/06
To sodišče je s sklepom St 61/2006 dne
25. 4. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Infomedia 3 Filming Družba za
proizvodnjo in distribucijo vseh vrst filmov in storitve d.o.o. Ljubljana, Pod jelšami 40, matična številka 5447615, davčna
številka 95245081.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Grega Erman iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in 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 28. 8. 2006 ob 12. uri v razpravni
dvorani št. IV/I tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2006
St 10/2001
Os-12939/06
To sodišče je s sklepom št. St 10/2001 z
dne 21. 4. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Agrotop podjetje za razvoj,
proizvodnjo in trgovino d.o.o. – v stečaju,
Nad Vrbino 5, Brežice.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/1102/00.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 21. 4. 2006
St 197/2005
Os-12940/06
To sodišče je s sklepom St 197/2005 dne
25. 4. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Steklarstvo Rojc Vinko s.p.,

St 6/2006
Os-12942/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Perkuš Aleksandra s.p., Ravna
ulica 5, Selnica ob Dravi, šifra dejavnosti: 52.482, matična št.: 1596357000 se v
skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz registra samostojnih
podjetnikov pri AJPES-u.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2006
St 10/2006
Os-12943/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Marko Kmetič s.p., zastopanje v
prometu blaga in storitev ter trgovina v
tranzitu, Ul. bratov Greifov 9, Maribor, šifra dejavnosti: 51.190, matična št.: 1267779
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz registra samostojnih
podjetnikov pri AJPES-u.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2006
St 29/2006
Os-12944/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 29/2006 z dne 24. 4. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Špeding, podjetje za špedicijo, trgovino
in marketing d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 65.
Matična številka dolžnika je 5691117, šifra njegove dejavnosti pa 63.400.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi prijavijo svoje
terjatve (na naslov Okrožno sodišče v Mariboru, Maribor, Sodna ulica 14). K vlogi naj
priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti
prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk

(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT). Vplačati jo morajo za pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014
in za fizične osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000338529 (sklicna številka pri obojih 11 42196-7110006).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Gorazd Zemljarič, dipl. ekonomist,
zaposlen v FISK d.o.o., Maribor, Gosposvetska ul. 84.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Elektrokovina predstikalne naprave
d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 23,
2. Intereuropa d.d., Koper, Vojkovo nabrežje 32,
3. Venko Peter s.p., Slovenske Konjice,
Oplotniška 13c,
4. Alpetour d.d., Škofja Loka, Kapucinski trg 8,
5. delavska zaupnica Beti Škofič, Gornji
trg 54, Lovrenc na Pohorju.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 24. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2006
St 110/2005
Os-12945/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Posredništvo Darko Jamšek s.p.,
Prežihova ulica 11, Maribor, šifra dejavnosti: 51.190, matična št.: 1634313000 se
v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz registra samostojnih
podjetnikov pri AJPES-u.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2006
St 60/2005
Os-12946/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 60/2005 z dne 24. 4. 2006 zaključilo
likvidacijski postopek nad dolžnikom Kapun in drugi, posredovanje, trgovina,
gostinstvo in turizem d.n.o. – v likvidaciji, Slovenska Bistrica, Zidanškova
ulica 17.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2006
St 55/2000
Os-12947/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Tehnika,
gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o.
– v stečaju, Seča 43, Portorož, za dne
28. 6. 2006 ob 9. uri, v sobi št. 153/I naslovnega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tem sodišču, v sobi št. 208, med
uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 4. 2006
St 25/2006
Os-12948/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Trgovina Dadi, Mario Vračko s.p., Ul.
Vita Kraigherja 5, Maribor se v skladu z
99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi,
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saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 2006
St 3/2006
Os-12949/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/2006
z dne 25. 4. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnico Maja Gorenšek s.p., Frizerski
salon 99, Cesta Maršala Tita 90, Jesenice, matična številka: 1427741000, davčna
številka: 51702835, šifra dejavnosti: 93.021
in ga z istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko
pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 4. 2006
St 53/2005
Os-12950/06
To sodišče je v likvidacijski zadevi Čarli
Havziji in drugi d.n.o., Vojašniški trg 5,
Maribor zaradi neznanega bivališča in neznanega sedeža dejavnosti postavilo začasnega zastopnika.
V zadevi se obravnava predlog Okrožnega sodišča v Mariboru za izvedbo likvidacije
družbe po uradni dolžnosti.
Začasni zastopnik je odvetnik Darko
Vran iz Maribora, Ul. Talcev 3, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 2006
St 16/2006
Os-12951/06
1. Z dnem 3. 5. 2006 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Mozaik,
trgovina, uvoz in izvoz d.o.o., Lendavske
gorice 427/a (davčna številka 91991102,
matična številka 5618622).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529, sklic na številko
11 42200-7110006-51100166.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 4. 9. 2006 ob 9. uri pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 3. 5. 2006 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 5. 2006
PPN 77/2006
Os-13072/06
To sodišče je s sklepom z dne 18. 4.
2006 pod opr. št. PPN 77/2006 začelo po-
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stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Jelix Trgovina in gostinstvo d.o.o., Archinetova 7, Ljubljana, matična številka
5406641, šifra dejavnosti 45.450, davčna
številka 88559203.
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 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.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravo 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
(18. 4. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Štefan Veren iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana,
– MDM Commerce Kramberger & Co.
d.n.o., Šibeniška ul. 15a, Ljubljana,
– Mladen Jelisavac, Polanškova ul. 37,
Ljubljana,
– Petrašević in Zelenović d.n.o., Clevelandska 47, Ljubljana,
– Biljana Tekavc, Archinetova 7, Ljubljana – predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 18. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2006
St 64/2006
Os-13073/06
To sodišče je s sklepom St 64/2006 dne
4. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom PKG-RF d.o.o., Gmajna 47, Notranje Gorice, matična številka 5624584,
davčna številka SI 34113495.
Za stečajno upraviteljico se imenuje mag.
Marija Magdalena Šantl iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in 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
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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 11. 9. 2006 ob 12.15 v razpravni dvorani
št. V/1 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 5.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2006
St 52/2005
Os-13076/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo nad dolžnikom Lira, grosist
igrač, poletnega in novoletnega programa d.o.o., Koper, Vanganelska cesta 18,
dne 5. 7. 2006 ob 9. uri, v sobi št. 153/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 208/II v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu tukajšnjega sodišča. Upniki, ki so
pravne osebe, naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale
le tiste pisne glasovnice, ki jih bo senat prejel do začetka glasovanja na naroku.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 5. 2006
St 52/2005
Os-13078/06
1. Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Lira, grosist igrač, poletnega in novoletnega programa, d.o.o.,
Koper, Vanganelska cesta 18, Koper,
matična številka 5781302, šifra dejavnosti
41.470.
2. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi mag. Miroslava Benedejčič, Ulica II.
Prekomorske brigade 52, Koper.
3. V upniški odbor se imenujejo:
– upnik Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, Ljubljana,
– upnik Moranduzzo S.p.a., Via Pisana
463, 50018 Scandicci, Italija,
– upnik Prvi Faktor d.o.o., faktoring družba d.o.o., Slovenska cesta 17, Ljubljana,
– upnik Global d.o.o. Koper, Benčičeva
14, Koper,
– upnik Bank Austrija Creditanstalt d.d.,
Šmartinska cesta 140, Ljubljana,
– upnik Rižanski vodovod Koper d.o.o.,
Ulica 15. maja 13, Koper,
– predstavnik delavskega sveta Natalija Mastrogiacomo, Spodnje Škofije 194,
Škofije.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, da v roku 30 dni od objave tega
oklica, prijavijo svoje terjatve.
5. Prijava terjatve mora biti vložena v
dveh izvodih z navedbo firme in sedeža
upnika – prijavitelja, z natančno navedbo
firme in sedeža dolžnika, na katerega se
nanaša prijavljena terjatev s pravno podlago
terjatve in njeno višino ter priloženimi dokazi
o obstoju terjatve in njeni višini.
6. Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno višino v domači valuti, preračunano po
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srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan 14. 4. 2006.
7. Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dne 14. 4. 2006 in priložijo obračun obresti.
8. Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po
četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
9. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov, v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
10. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 14. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 4. 2006
St 14/2006
Os-13081/06
To sodišče je v poravnalnem senatu v
zadevi, ki se vodi pod opr. št. St 14/2006,
na seji senata dne 3. 5. 2006 sprejelo naslednji sklep:
I. 1. Z dnem 3. 5. 2006 se začne postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Časarov mlin Petje/Petje Mlinarstvo, gostinstvo, trgovina d.n.o., Berkovci 30,
9207 Prosenjakovci (matična številka:
5947421).
2. Predlagatelju se nalaga, da na račun
tukajšnjega sodišča št. 01100-6950422028,
sklic na št. 11 42200-2340003-511000146
položi predujem za stroške postopka v višini
1,000.000 SIT, v roku 15 dni.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja sklepa o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi oklica prijavijo svoje terjatve. K
prijavi terjatve morajo priložiti dokaz o plačilu sodne takse, ki znaša 2% od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
Sodna taksa se plača na račun sodnih taks tukajšnjega sodišča št.
01100-1000339014 (velja za pravne osebe) oziroma št. 01100-1000338529 (velja
za fizične osebe in zasebnike), sklic na št.
11 42200-7110006-511000146. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL).
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se določi Martin Sreš, Prisojna cesta
27, Radenci.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 3. 5. 2006 nabije na oglasno
desko sodišča.
II. Imenuje se petčlanski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Murska Sobota,
– Knjigovodske storitve Mirona Šooš Robert s.p. Bakovci, Mali Bakovci 64,
– Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota, Arhitekta Novaka 2b,
– Bike center Sergej Kaučevič s.p. Moravske Toplice, Kranjčeva 12 in
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– Zvone Petje, Berkovci 30, 9207 Prosenjakovci, predstavnik delavcev.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 5. 2006
St 43/2006
Os-13239/06
Okrožno sodišče je s sklepom St 43/2006
dne 5. 5. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Ankora d.o.o., Ljubljana, Zaloška 185, matična številka 1625624, davčna
številka 12346594.
Za stečajno upraviteljico se imenuje mag.
Staška Mrak Jamnik 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 4. 9. 2006 ob 13.15, v razpravni dvorani
št. IV/1 tukajšnjega sodišča v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 5.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2006
St 12/2006
Os-13240/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2006 z dne 5. 5. 2006, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Fištravec podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Kerenčičev trg 9,
Ormož, matična številka 5629039, šifra dejavnosti 15.810, davčna številka 27050521.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska 10/II, Maribor.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Letnik – Saubermacher d.o.o., Sp. Porčič 4/a,
– Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
– Figarro d.o.o., Veščica 31,
– Renata Bauman s.p., Peršonova 1,
Ptuj,
– Metka Skuhala, Drakovci 54 – kot
predstavnica delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 5. 5. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 5. 2006
St 10/2006
Os-13241/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/2006, z dne 3. 5. 2006 začelo ste-

čajni postopek nad dolžnikom Sever Marjan s.p. – MSO Proizvodnja, trgovina in
posredništvo, Hajndl 24, matična številka
1093207000, šifra dejavnosti 25.230, davčna številka 69026173.
Odslej firma glasi: Sever Marjan s.p. –
MSO Proizvodnja, Trgovina in posredništvo,
Hajndl 24 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 9.
2006, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 5.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 5. 2006
St 4/2006
Os-13242/06
To sodišče je dne 4. 5. 2006 s sklepom
opr. št. St 4/2006 v smislu drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom MING marketing, inženiring, trgovina, export-import d.o.o., Zagrebška 66, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 5. 2006
St 15/2005
Os-13243/06
V stečajni zadevi nad dolžnikom Pivovarna Ptuj proizvodnja, trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o., Rajšpova 16, Ptuj
– v stečaju, bo II. narok za preizkus terjatev
dne 4. 7. 2006 ob 9. uri v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 5. 2006
St 3/2006
Os-13244/06
To sodišče je dne 4. 5. 2006 s sklepom
opr. št. St 3/2006 v smislu drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom TOP Gradnja Potočnik in
drugi, gradbeništvo, trgovina in storitve
d.n.o., Obrež 129 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 5. 2006
St 25/2005
Os-13245/06
To sodišče je dne 4. 5. 2006 s sklepom,
opr. št. St 25/2005 odločilo, da se likvidacijski postopek nad dolžnikom Društvo umetnikov Societas civilis, Prešernova ulica
22, Ptuj – v likvidaciji, ustavi in da se nad
dolžnikom začne stečajni postopek, vendar
se ne izvede, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka, zato se stečajni postopek začet nad dolžnikom Društvo umetnikov
Societas civilis, Prešernova ulica 22, Ptuj,
takoj zaključi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra društev.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 5. 2006
Os-13248/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 28/2006 sklep z
dne 8. 5. 2006:
I. To sodišče je dne 12. 4. 2006 ob 9.40
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Majolka, Gostinstvo in storitve d.o.o.,
Prešernova ulica 3, Celje in njegovimi
upniki, z dne 12. 4. 2006 in je dne 8. 5.
2006 ob 14. uri začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom: Majolka, Gostinstvo
in storitve d.o.o., Prešernova ulica 3, Celje
(matična številka: 5001889, ID št. za DDV:
SL47508639) 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
(8. 5. 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 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-8450083902, sklic na
številko: 11-42153-7110006-00280606.
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:
3001 Finance Zupanc d.d., Kocenova
2/a, Celje,
3002 VARS Emil Šantl s.p., Gorica pri
Šmartnem 44/a, Celje,
3003 Meja Šentjur d.d., C. Leona Dobrotinška 3, Šentjur,
3004 Zavarovalnica Triglav d.d., Mariborska 1, Celje,
3005 Predstavnica delavcev – Zdenka
Jevšenak, Škapinova 2, Celje.
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. 5-28-2006, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 5. 2006

Št.

Izvršbe
In 05/00021
Os-10803/06
Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št.
In 2005/00021, ki ga je dne 5. 5. 2005 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, Breznikova 15, Domžale, opr. št. IZV
2005/02249 z dne 28. 9. 2005, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
in je last dolžnika Pantelič Gorana, to je
stanovanje št. 22, na naslovu Ljubljanska
c. 87, Domžale, zarubljena v korist upnika
Divljak Ilija, Ljubljana, Vodnikova 133, zaradi
izterjave 7,193.832 SIT s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 3. 2006
In 27/2003
Os-10815/06
Izvršitelj Boris Rozman iz Gornje Radgone, je dne 14. 1. 2005, ob 9. uri, v zadevi
opr. št. In 27/2003, upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, zoper dolžnika Šarkan Bojana,
Kocljeva 7, 9250 Gornja Radgona, ob prisotnosti Šarkan Silve – žene dolžnika, ki
je bila opozorjena na kazenske posledice
v primeru odtujitve zarubljenega stanovanja v Gornji Radgoni, Kocljeva ul. 7, opravil
rubež in cenitev stvari zaradi poplačila terjatve 470.255,10 SIT ter izvršilnih stroškov
53.400 SIT, skupaj tedaj 523.655,10 SIT,
glede seznama stvari – trisobnega stanovanja v Gornji Radgoni, Kocljeva 7, v izmeri
80,98 m2, v pritličju št. 2 (parc. št. 216, vl. št.
639, k.o. Gornja Radgona), ki ni vpisano v
zemljiško knjigo, ugotovil, da slednje sestoji
iz kuhinje v izmeri 17,98 m2, sobe v izmeri
16,35 m2, sobe v izmeri 14,01 m2, sobe v
izmeri 10,38 m2, hodnika v izmeri 7,85 m2,
WC v izmeri 1,47 m2, kopalnice v izmeri
6,02 m2, balkona v izmeri 1,82 m2 in kleti v
izmeri 5,10 m2, s tem, da sta lastnika navedenega stanovanja Šarkan Bojan in Šarkan
Silvestra, vsak do 1/2.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 4. 4. 2006
In 2006/00010
Os-10816/06
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni
zadevi opr. št. In 2006/00010, upnika Gostimirovič Marinka, Volaričeva 26, Postojna,
ki ga zastopa odvetnica Vida Andrejašič iz
Postojne, proti dolžnici Malinovič Markovič
Gordani, Kosovelova 1, Pivka, na podlagi
pravnomočnega sklepa o izvršbi, opr. št.
In 2006/00010 z dne 13. 2. 2006, po sodnem
izvršitelju Milanu Otoničarju, dne 21. 2. 2006
opravilo rubež dolžničine nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 1
v izmeri 72,76 m2, v zgradbi z naslovom Kosovelova 1, Pivka, stoječi na parc. št. 246/3,
vpisani v vl. št. 645, k.o. Radohova vas.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 5. 4. 2006
In 248/2005
Os-10801/06
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju, se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z
dne 10. 1. 2006, pod opr. št. In 248/2005, ki
je postal pravnomočen dne 15. 2. 2006, v
korist upnice Probanke d.d., Svetozarevska
12, Maribor, zoper dolžnika OMIS – vzdrževanje, čiščenje, posredovanje pri prometu
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nepremičnin in intelektualne storitve Tatjana Pungartnik, s.p., Kidričeva 57, Velenje,
zaradi izterjave 7,324.639 SIT s pp, opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in jo predstavlja poslovni prostor
v pritličju na zahodni strani poslovno stanovanjskega objekta Kidričeva 57, Velenje, v
skupni izmeri 26,81 m2, ki leži na parc. št.
1831, vl. št. 327, k.o. Velenje, ki je po podatkih v spisu v lasti dolžnice Tatjane Pungartnik do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 29. 3. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 6930/04
Os-37058/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Novak Mire, Pod
kostanji 6, Celje, po pooblaščenki Vesni Mejač s.p. Primadom Celje, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, stanovanju št.
4, v pritličju, v površini 28,37 m2 in shrambi v površini 1,09 m2, vpisani pri podvl. št.
2479/6/k.o. Ostrožno, izdalo sklep Dn št.
6930/2004 z dne 27. 12. 2004, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
13. 9. 1993, za stanovanje št. 4, v pritličju,
v površini 28,37 m2 in shrambi v površini
1,09 m2, vpisano pri podvl. št. 2479/6, k.o.
Ostrožno z dne 17. 12. 2004, sklenjene med
Komercialno banko Triglav d.d. Ljubljana,
kot prodajalko in Arčan Cvikl Nevenko, Pod
kostanji 6, Celje, kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Novak Mire, roj. 26. 7. 1960, Pod kostanji 6,
Celje, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 5. 2005
Dn 4713/2005
Os-6696/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 6. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Bratec Vanje,
uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe
z dne 26. 4. 1993, za nepremičnine parc.
št. 1513/2, 1679/2, 1686, 1687/1, 1687/2,
1687/4, 1687/5, 1688/1, 1688/4, 1688/6,
1688/7, 1688/10, 1688/11, 1688/12, 1721/13
in 1721/24, vse k.o. Paneče, med prodajalko
Knez Marijo in Vanjo Bratec, kot kopovalko.
Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 1513/2, 1679/2, 1686,
1687/1, 1687/2, 1687/4, 1687/5, 1688/1,
1688/4, 1688/6, 1688/7, 1688/10, 1688/11,
1688/12, 1721/13 in 1721/24, vse k.o. Paneče, se zahteva v korist Bratec Vanje, Polana
1, Jurklošter, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh

Stran

3718 /

Št.

48-49 / 12. 5. 2006

mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2006
Dn 6199/2005
Os-6697/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 6. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Zupančič Sonje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12. 1992, za stanovanje v
Celju, Na otoku 9, št. 16, v 3. nadstropju s
kletjo in shrambo, št. ident. 1016.E, vpisanem pri vl. št. 1489/17, k.o. Celje, sklenjene
med prodajalcem Motaln Franjem in kupcem Srnec Leonom. Po izjavi predlagateljice
je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju v Celju, Na otoku 9, št. 16, v 3. nadstropju, s kletjo in shrambo, št. ident. 1016 E,
vpisanem pri vl. št. 1489/17, k.o. Celje, se
zahteva v korist Zupančič Sonje, Škofja vas
35, Škofja vas, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2006
Dn 865/2005
Os-6698/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 4. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Gracer Romana, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 24. 2. 1992, sklenjene med
GIP Ingrad Celje, kot prodajalcem in Gracer
Romanom, kot kupcem, in sicer za poslovni
prostor v objektu Savinova ul. 7, v izmeri 17,55 m2, vpisanem pri vl. št. 2434/18,
k.o. Celje. Po izjavi predlagatelja je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice za poslovni
prostor v objektu Savinova ul. 7, v izmeri
17,55 m2, vpisanem pri vl. št. 2434/18, k.o.
Celje, se zahteva v korist Gracer Romana,
Okrogarejva ulica 4, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2006
Dn 3066/2005
Os-7719/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 6. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Mastnak Zlatka,
Miličinskega 3, Celje, ki ga zastopa odvetnik
Dušan Erjavec iz Celja, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
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– kupoprodajne pogodbe med prodajalcem
GIP Ingrad in kupcem Mastnak Zlatkom, iz
leta 1989, in sicer za poslovne prostore št.
6, v 3. etaži, pisarna št. 7, pisarna št. 8, arhiv
št. 9, pisarna št. 10 in pisarna št. 11, vpisane pri vl. št. E 39, k.o. Celje. Pogodba je po
izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Mastnak Zlatko, Miličinskega 3,
Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 2. 2006
Dn 2471/2005
Os-10553/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Maradin Ivana in Frančiške, Tunjiška 2 a, Kamnik, ki ju zastopa Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p. d.n.o., odvetnik Silvester
Učakar, Steletova 8 A, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice za dvosobno stanovanje
v drugem nadstropju, z balkonom, z oznako
20, v izmeri 58,20 m2 in klet z oznako 20, v
izmeri 2,70 m2, skupaj v izmeri 60,90 m2, z
ident. št. 20.E, na naslovu Tunjiška 2 a, Kamnik, v podvl. št. 2882/20, k.o. Kamnik, na
ime predlagateljev Maradin Ivana in Frančiške, Tunjiška 2 a, Kamnik, izdalo sklep Dn
št. 2471/2005 z dne 19. 1. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 516/72 z dne 9. 2. 1972, sklenjene med
SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7, Kamnik,
kot prodajalcem in Podkrajšek Martinom,
Ljubljana, Groharjeva 10, kot kupcem, za
dvosobno stanovanje 3/II. nad., v stanovanjskem objektu G-3, ob Tunjiški cesti v Kamniku, na parc. št. 410/1, 397/33 in 397/32,
k.o. Kamnik, z neto površino po merah v
glavnem projektu, in sicer dnevno sobo,
kuhinjo 23,9 m2, spalnico 14 m2, kopalnico,
stranišče 3,8 m2, predsobo 4,3 m2, balkon
11,8 m2, ozimnico 2,6 m2, v skupni izmeri
60,4 m2, za kupnino v znesku 168.000 din.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev Maradin Ivana in Frančiške,
Tunjiška 2 a, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 3. 2006
Dn 2590/2005
Os-10557/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nevenke Drofenik, Rogaška cesta 17, Šmarje
pri Jelšah, za vknjižbo lastninske pravice za
stanovanje št. 28, v 1. in 6. etaži večstanovanjskega objekta v Kamniku, Zikova ul. 10,
stoječega na parc. št. 745/1, k.o. Kamnik, na
nepremičnini E.28, ki meri 51,06 m2, z ident.
št. 191110328, v podvl. št. 2947/28, k.o. Ka-

mnik, na ime predlagateljice Nevenke Drofenik, Rogaška cesta 17, Šmarje pri Jelšah,
izdalo sklep Dn št. 2590/2005 z dne 23. 1.
2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne ogodbe z dne 19. 2.
1990, sklenjene med Grobelšek Jankom,
roj. 27. 9. 1955, stanujočim Kamnik, Zikova
10 in Grobelšek Majdo, roj. 21. 12. 1959,
stanujočo Kamnik, Zikova 10, kot prodajalcema in Saje Mirom, roj. 10. 5. 1965,
stanujočim Ljubljana, Glavarjeva 45 in Saje
Mojco, roj. 24. 2. 1967, stanujočo Ljubljana,
Glavarjeva 45, kot kupcema, za nepremičnino, vpisano pod vl. št. E1K2, k.o. Kamnik,
stanovanje št. 28, na Zikovi ul. 10, v IV.
nadstropju v izmeri 43,77 m2, za kupnino v
znesku 490.000 din.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Nevenke Drofenik, Šmarje
pri Jelšah, Rogaška cesta 17.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 3. 2006
Dn 1965/2005
Os-10560/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Lenček, Glavarjeva cesta 92, Komenda,
za vknjižbo lastninske pravice za nepremičnino E. 12, stanovanje št. 12, v 1. in 5. etaži
objekta v Komendi, Glavarjeva cesta 92, stoječega na parc. št. 47/2, v izmeri 52,68 m2,
vpisanem pri z.k. podvl. št. 132/12, k.o. Kalja vas, na ime predlagateljice, izdalo sklep
Dn št. 1965/2005 z dne 28. 11. 2005, za
vzpostavitev zemljiškokjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
2/91 z dne 9. 11. 1991, sklenjene med Abanko d.d. Ljubljana, Titova 32, Ljubljana, kot
prodajalcem in Silvo Kopitar, Glavarjeva 92,
Komenda, kot kupcem, za kupnino 976.827
SIT, za enoinpolsobno mansardno stanovanje v stanovanjskem bloku v Komendi, Glavarjeva 92 (pogodba št. 248/78 z dne 7. 7.
1978), ki ni vpisano kot etažna lastnina v
zemljiški knjigi pristojnega sodišča, in ki stoji
na parc. št. 47/2, k.o. Kaplja vas ter nosi številko 12 in se nahaja v 2. nadstropju. Stanovanje obsega 50,80 m2, in sicer predprostor
7,53 m2, kopalnico z WC 5,68 m2, kuhinjo z
jedilnim kotom 14,58 m2, sobo 13,49 m2, kabinet 7,32 m2 ter klet 2,16 m2 in mu pripada
pravica uporabe skupnih delov in prostorov
ter naprav v stanovanjskem bloku.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Marije Lenček, Glavarjeva c. 92, Komenda.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 3. 2006
Dn 2470/2005
Os-10563/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gor-
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jup Hilde, Tunjiška 2 a, Kamnik, ki jo zastopa Odvetniška družba Učakar & Vrviščar,
o.p. d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice za dvosobno stanovanje v prvem
nadstropju, z balkonom, z oznako 13, v izmeri 58,20 m2 in klet z oznako 13, v izmeri
2,55 m2, skupaj v izmeri 60,75 m2, z ident.
št. 13.E na naslovu Tunjiška 2 a, Kamnik,
v podvl. št. 2882/13, k.o. Kamnik, na ime
predlagateljice Gorjup Hilde, Tunjiška 2 a,
Kamnik, izdalo sklep Dn št. 2470/2005 z
dne 19. 1. 2005, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine – pogodbe št. 538/72 z dne
15. 5. 1972, sklenjene med SGP Graditelj
Kamnik - Maistrova 7, Kamnik, kot prodajalcem in Maksom Vovkom, Celovška c. 78,
Ljubljana, kot kupcem, za dvosobno stanovanje 3/I. nad. v stanovanjskem objektu
G-3, ob Tunjiški cesti v Kamniku, na parc.
št. 410/1, 397/33 in 397/32, k.o. Kamnik, z
neto površino po merah v glavnem projektu, in sicer dnevno sobo, kuhinjo 23,9 m2,
spalnico 14 m2, kopalnico, stranišče 3,8 m2,
predosobo 4,3 m2, balkon 11,8 m2, ozimnico
2,6 m2, v skupni izmeri 60,4 m2, za kupnino
v znesku 168.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Gorjup Hilde, Tunjiška 2 a,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 3. 2006
Dn 2469/2005
Os-10565/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Drnovšek Martina, Bevkova 12, Kamnik, ki ga zastopa Odvetniška družba Učakar & Vrviščar,
o.p. d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice za enosobno stanovanje v pritličju,
z balkonom, z oznako 7, v izmeri 38,10 m2
in klet z oznako 7, v izmeri 40,30 m2, z ident.
št. 7.E, na naslovu Tunjiška 2 a, Kamnik, v
podvl. št. 2882/7, k.o. Kamnik, na ime predlagatelja Drnovšek Martina, Bevkova 12,
Kamnik, izdalo sklep Dn št. 2469/2005 z
dne 13. 1. 2006, za vzpostavitev sledečih
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 508/72 z dne 18. 1. 1972,
sklenjene med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7, Kamnik, kot prodajalcem in Kogoj
Mirom in Leo, Tesovnikova 34, Ljubljana, kot
kupcema, za stanovanjsko enoto G-3, enosobno stanovanje 4b/PT z neto površino po
merah v glavnem projektu, in sicer spalnica 12,1 m2, kuhinja 11,7 m2, kopalnica, WC
3,8 m2, predsoba 4,3 m2, balkon 5,9 m2, ozimnica 2,4 m2, skupaj 40,2 m2 za kupnino v
znesku 118.000 DIN,
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1984, sklenjene med Ciglar Francem in Marijo, oba Tunjiška 2 a, Kamnik, kot prodajalcema in Puglj Vido, Potiskovec 3, Struge
na Dolenjskem, kot kupcem, za stanovanje v izmeri 40 m2, za kupnino v znesku
2,180.000 DIN,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 2.
1989, sklenjene med Pugelj Vido, Tunjiška
2/a, Kamnik, kot prodajalko in Drnovšek
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Alojzem, Bevkova 12, Kamnik, kot kupcem,
za enosobno stanovanje številka 7, na Tunjiški 2/a v Kamniku, za kupnino v znesku
87,337.810 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Martina Drnovška, Bevkova
12, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 3. 2006
Dn 2451/2005
Os-10573/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jagodić Mileta, Medvedova 9, Kamnik, Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p. d.n.o.,
Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A,
Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za
enosobno stanovanje v 2. etaži, klet v prvi
etaži, Medvedova 9, Kamnik, v skupni izmeri 27,80 m2, ident. št. 310 3, v podvl. št.
2913/3, k.o. Kamnik, na ime Jagodić Mile,
Medvedova 9, Kamnik in Jagodić Milojka,
Medvedova 9, Kamnik, izdalo sklep Dn št.
2451/2005 z dne 13. 1. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 23. 10. 1992, sklenjene med Kemijsko industrijo Kamnik, Fužine 9, Kamnik, kot prodajalcem in Agovič
Mujadinom, Medvedova 9, Kamnik, kot kupcem, za garsonjero v stanovanjski hiši Medvedova 9, Kamnik, v pritličju, št. 3, ki obsega
naslednje prostore, in sicer sobo 12,48 m2,
kopalnico + WC 3,84 m2, predosobo 1,96 m2
ložo 4,14 m2, klet 2,82 m2, skupaj 25,20 m2,
za kupnino v znesku 205.201 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
sledečih oseb: Jagodić Mile, Medvedova 9,
Kamnik in Jagodić Milojka, Medvedova 9,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Jagodić Milojke, Medvedova 9, Kamnik in
Jagodić Mila, Medvedova 9, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 3. 2006
Dn 2170/2005
Os-10588/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Igorja
Zemljiča, Strma pot 25, Lenart v Slovenskih
goricah in Tatjane Zemljič, Tunjiška c. 2a,
Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za
nepremičnino na parc. št. 400/4 in 401/4, vl.
št. 2882, k.o. Kamnik, za stanovanje št. 2, v
podvl. št. 2882/2, k.o. Kamnik, na ime predlagateljev Igorja Zemljiča, Strma pot 25, Lenart v Slovenskih goricah in Tatjane Zemljič,
Tunjiška c. 2a, Kamnik, izdalo sklep Dn št.
2170/2005 z dne 9. 1. 2006, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1064/93 z dne
27. 9. 1993, sklenjene med SGP Graditelj,
Kamnik, Maistrova ulica 7, kot prodajalcem in
Mirom Jeričem, Kamnik, Tunjiška c. 2/a, kot
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kupcem, za stanovanje v stanovanjski hiši v
Kamniku, Tunjiška c. 2a, in sicer za garsonjero – stanovanje št. 2, v pritličju, stoječo na
parc. št. 410/1, 397/33, 397/32, k.o. Kamnik,
ki obsega 35,90 m2, in sicer sobo 23,89 m2,
kopalnico, WC 3,26 m2, predsobo 4,28 m2,
drugo 2,94 m2 klet 1,20 m2, za kupnino po
pogodbeni ceni v znesku 838.830 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev Igorja Zemljiča, Strma pot 25,
Lenart v Slovenskih goricah in Tatjane Zemljič, Tunjiška c. 2a, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 3. 2006
Dn 1214/2002
Os-11695/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mihelčič Matjuše in Boštjana, Groharjeva 20,
Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice pri
nepremičnini, enoinpolsobno stanovanje z
oznako 50, v izmeri 55,50 m2, v stanovanjski stavbi Groharjeva 20, Kamnik, ident. št.
19.E, v podvl. št. 1385/19, k.o. Podgorje,
na ime predlagateljev tega postopka, izdalo
sklep Dn št. 1214/2002 z dne 23. 3. 2005, za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 519/85, sklenjene dne
8. 2. 1985, med SGP Graditelj Kamnik, kot
prodajalcem in Petrovčič Tatjano, Notranje
Gorice 102 ter Miličević Franom, Koširjeva
19, Ljubljana, kot kupcema, za enoinpolsobno stanovanje z oznako 3/III. nad., - sev.
stopnišče stanovanjskega bloka B-10, Bakovnik jug Kamnik in
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 27. 11. 1989, med Miličević Tatjano ter
Franom, oba Kamnik, Groharjeva 20, kot
prodajalcema in Anno Margareto Balazsin,
Groharjeva 20, Kamnik, kot kupovalko, za
enoinpolsobno stanovanje s pritiklinami v
Kamniku, Groharjeva 20, označeno s št. 50,
v tretjem nadstropju.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev Mihelčič Matjuše in Boštjana,
Groharjeva 20, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 13. 4. 2006
Dn 1555/2004
Os-11696/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenke Gorjan, Zikova 1, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice, izdalo sklep Dn št.
1555/2004 z dne 22. 3. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene dne 9. 6. 1969, med SGP Gradbinec
Kranj, kot prodajalcem in Podlesnikar Stankom, Kamnik, kot kupcem, za dvosobno
stanovanje št. 23, v I. nadstropju v izmeri
53,37 m2.
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Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Alenke Gorjan, Zikova 1,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 13. 4. 2006
Dn 1279/2006
Os-9550/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka Mojce Mikelič, Gregoriči 35, Sv. Anton, Pobegi,
zaradi izbrisa stare hipoteke in prepovedi
odtujitve, odločilo:
Uvede se postopek za izbris stare hipoteke in prepovedi odtujitve, na podlagi posojilne pogodbe z dne 7. 7. 1982, za denarno
(posojilno) terjatev v znesku 222.000 DIN, s
7% letnimi obrestmi in p.p., vpisane pod Dn
št. 964/82, pri vl. št. 669, nepremičnini parc.
št. 741, k.o. Sv. Anton.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od
objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 17. 3. 2006
Dn 1374/2006
Os-9898/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Borisa
Cunja, Kortine 18, Črni Kal, izbrisa starih
hipotek in prepovedi odsvojitve in obremenitve, odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke ter prepovedi odsvojitve na podlagi
posojilne pogodbe z dne 1. 10. 1980, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 150.000
DIN, s 4% obrestmi in p.p., vpisano pod Dn
št. 1336/80, pri parc. št. 153.S, vpisani pri
vl. št. 251, k.o. Črni Kal, last Borisa Cunje,
Kortine 18, Črni Kal.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od
objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 3. 2006
DN 5717/2005
Os-9899/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev postopka 1.
Slavka Bržana, 2. Elvisa Bržana, oba Babiči 40 A, Marezige in 3. Eveline Toškan,
Vanganel 40 A, Koper, zaradi predloga za
dopolnitev zemljiške knjige odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parceli št. 671/10, gozd v izmeri
3.582 m2 in parc. št. 291.S, v izmeri 90 m2,
obe k.o. Marezige, pri kateri so predlagatelji
z mero verjetnosti izkazali lastninsko pravico
Bržan Štefana, roj. 26. 12. 1923, Babiči 1,
Marezige.
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Imetnike pravice na nepremičninah parc.
št. 671/10 in 291.S, obe k.o. Marezige, se poziva, da v dveh mesecih, od objave tega 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 29. 3. 2006
Dn 5512/2003
Os-34063/05
Okrajno sodišče v Ljubljani po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Borisa Hribarja,
Vojkova 77, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na garaži številka 97, v pritličju,
Vojkova cesta 73, Ljubljana, vpisano v podvložek številka 1434/97, z identifikatorjem
97.E, v katastrski občini Brinje I, dne 4. 2.
2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
49/80 z dne 13. 6. 1980, sklenjene med DO
Giposs – Inženiring p.o. Ljubljana, Dvoržakova 5, in Flajnik Valerijo, Jurškova pot 79b,
Ljubljana, za garažni boks št. 97a2, v etaži
PR, katastrska občina Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2005
Dn 16952/2004
Os-7023/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Emilijana Jurija Žorža, Topniška ulica 43, Ljubljana,
o predlogu za vknjižbo lastninske pravice in
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje z identifikatorjem 5.E,
vpisanem v podvložek številka 2947/10, v
katastrski občini Bežigrad, dne 21. 11. 2005,
pod opr. št. Dn 16952/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 464-18045/91 z dne
24. 12. 1991, sklenjene med Občino Ljubljana Center, Ljubljana, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, ki jo zastopa predsednik Izvršnega sveta, Branko Cvelbar, kot prodajalec
in kupovalko Berto Meto Erklavec, roj. 27. 5.
1925, stanujočo v Ljubljani, Topniška 43, o
prodaji stanovanja št. 5, v stanovanjski hiši
Topniška 43, vložna številka 2506, parcelna
številka 1603/1, k.o. Bežigrad, ki ni vpisano
v etažni lastnini, kar izhaja iz evidence družbene lastnine Občine Ljubljana Center.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2006
Dn 18181/2001
Os-7379/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Drage Lovšin,

Opekarska ulica 28, Ribnica, ki jo zastopa
Andrej Perdan, Ataurus, s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje, z identifikatorjem 83.E, vpisanem v podvložek številka 3017/83, v katastrski občini Dravlje, dne 21. 12. 2005, pod opr.
št. Dn 18181/2001, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 71-3967 z dne 1. 10.
1971, sklenjene med prodajalcem Giposs,
Poslovno združenje, Ljubljana, ki ga zastopa Standard invest, Celovška cesta 89, Ljubljana in prodajalko Drago Lovšin, roj. 29. 5.
1921, Opekarska 28, Ljubljana in pogodbe o
spremembi te kupne pogodbe, z dne 17. 11.
1971, o prodaji stanovanja številka 5 v bloku
T-1, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2006
Dn 18193/2001
Os-7384/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lucije Vidovič, Gotska 6, Ljubljana, ki jo zastopa
Andrej Perdan, Ataurus, s.p., zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 50.E, vpisanem v podvložek številka
3017/50, v katastrski občini Dravlje, dne
23. 12. 2005, pod opr. št. Dn 18193/2001,
izdalo sklep o začetku postopka vzpotavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe številka 71-3473 z dne 22. 1. 1971, sklenjene
med prodajalcem Giposs, Poslovno združenje Ljubljana in kupcema Lucijo in Filipom
Vidovičem, Za vasjo 24, Ljubljana, o nakupu
stanovanja številka 6, bloka T-1, k.o. Dravlje
in pogodbe s spremembami te pogodbe,
sklenjene dne 18. 10. 1971.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2006
Dn 18175/2001
Os-7385/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Helene Petrović Pfajfar, Gotska 8, Ljubljana,
ki jo zastopa Andrej Perdan, Ataurus, s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 101.E, vpisanem v podvložek številka
3017/101, v katastrski občini Dravlje, dne
21. 2. 2005, pod opr. št. Dn 18175/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
70-3319 z dne 27. 10. 1970, sklenjene med
prodajalcem Giposs, Poslovno združenje,
Ljubljana, ki ga zastopa Standard invest,
Celovška cesta 89, Ljubljana, po direktorju
Miroslavu Pleši in kupcema Erno in Rudol-
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fom Kavčičem, Mencingerjeva 41, Ljubljana,
za stanovanje številka 23, v Gotski ulici 8, v
Ljubljani in pogodbe o spremembi te kupne
pogodbe, sklenjene dne 29. 10. 1971.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2006
Dn 18167/2001
Os-7387/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vike
Setnikar, Gotska 10, Ljubljana, ki jo zastopa
Andrej Perdan, Ataurus, s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 116.E, vpisanem v podvložek številka 3017/116, v katastrski občini Dravlje, dne 21. 12. 2005, pod
opr. št. Dn 1816/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 70-3375 z dne
19. 11. 1970, sklenjene med prodajalcem
Giposs, Poslovno združenje, Ljubljana, ki
ga zastopa Standard-invest, Celovška cesta 89, Ljubljana in kupcema Viko ter Ivanom Setnikarjem, Eipprova 13, Ljubljana in
pogodbe o spremembi te kupne pogodbe,
sklenjene dne 27. 10. 1971, za stanovanje
št. 5, v objektu T-1, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2006
Dn 18180/2001
Os-7395/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Ljudmile Mah
Ločniškar, Rusjanov trg 6, Ljubljana, ki jo
zastopa Andrej Perdan, Ataurus, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje z identifikatorjem 84.E,
vpisanem v podvložek številka 3017/84, v katastrski občini Dravlje, dne 21. 12. 2005, pod
opr. št. Dn 18180/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 70-3318 z dne
27. 10. 1970, sklenjene med prodajalcem
Giposs, Poslovno združenje, Ljubljana, ki ga
zastopa Standard invest, Celovška cesta 89,
Ljubljana, po direktorju Miroslavu Pleši in kupovalko Ljudmilo Mah, roj. 9. 9. 1939, Cerkniška 10, Ljubljana, za stanovanje številka 6, v
bloku T-1, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listih, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2006
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Dn 23523/2004
Os-7405/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Eme Hočevar, Klopičeva 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 902 (9/02), vpisanem v podvložek
št. 2717/63, katastrska občina Dravlje, dne
14. 12. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljškoknjižne listine, pogodbe številka 3-858/80-JR/JŠ z dne 25. 8.
1980, sklenjene med prodajalcem Komunalna skupnost Občine Ljubljana Šiška, Celovška 135, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik
IO Stane Žagar in kupcema Ireno in Francem Vezjakom, Aleševčeva 60, Ljubljana, o
prodaji stanovanja št. 9/02, v objektu B-5,
soseska 7/1, v Klopičevi 2, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2006
Dn 18156/2001
Os-8820/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivane Logar, Gotska 2, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus, Perdan Andrej, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 24,
v 2. nadstropju, v izmeri 44,60 m2, Gotska
ulica 2, Ljubljana, vpisani v podvložek št.
3017/24, z identifikatorjem 24.E, v katastrski
občini Dravlje, dne 28. 11. 2005, pod opr. št.
Dn 18156/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 70-3300 z dne
22. 10. 1970, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa Standard-Invest, Ljubljana, Celovška
c. 89, po direktorju Miroslavu Pleši, kot prodajalcem in Logar Ivano, Šaranovičeva 10,
Ljubljana, kot kupovalko, za stanovanje št.
24, v II. nadstropju, I. stopnišče na severni
strani objekta T-1, ki stoji na zemljišču parc.
št. 809/21, k.o. Dravlje, soseska S-6;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe št. 70-3300 z dne 22. 10. 1970, št.
70-3300/71-I/VM z dne 20. 7. 1971, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs,
Ljubljana, ki ga zastopa Standard-Invest,
Ljubljana, Celovška c. 89, po direktorju Miroslavu Pleši, kot prodajalcem in Ivano Logar,
Šaranovičeva 10, Ljubljana, kot kupovalko,
za stanovanje št. 24 v II. nadstropju, I. stopnišče na severni strani objekta T-1, ki stoji
na zemljišču parc. št. 809/21, k.o. Dravlje,
soseska S-6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2006
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Dn 5574/2003
Os-9548/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana
Tertnika, Neubergerjeva 24, Ljubljana, ki ga
zastopa Zoran Korenčan, odvetnik v Ljubljani, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
nepremičnini – stanovanju št. 14, v 3. nadstropju, v izmeri 59,51 m2, z identifikatorjem
225.E in pomožnem prostoru št. 14 v kleti,
v izmeri 3,90 m2, z identifikatorjem 226.E,
Neubergerjeva 24, Ljubljana, vpisani v podvložek številka 2855/113, v katastrski občini
Bežigrad, dne 19. 12. 2005, pod opr. št. Dn
5574/2003, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 496 z dne
9. 5. 1967, sklenjene med Gradenim podjetjem Obnova Ljubljana, Titova 39, ki ga
zastopa glavni direktor Plestenjak Andrej,
kot prodajlcem in Slavko Mikuš, Ljubljana,
Lunačkova 12, kot kupovalko, za dvosobno
stanovanje v izmeri 59,51 m2, v III. nadstropju, zahod, I. stopnišče, št. 14, v objektu
»A« – 1 ob Črtomirovi ulici, v večstanovanjski stavbi, stoječi na parc. št. 1794/1 in
1795, k.o. Bežigrad;
– darilne pogodbe z dne 12. 12. 1990,
sklenjene med Mikuš Slavko iz Ljubljane,
Neubergerjeva 24, kot darovalko in Tretnik
Bojanom iz Ljubljane, Metoda Mikuža 20,
kot obdarjencem, za dvosobno stanovanje
št. 14, v izmeri 59,51 m2, v 3. nadstropju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Neubergerjeva 24.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2006
Dn 7176/04
Os-10584/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Zdravka Saviča, Kristanova ulica 6, Ljubljana, ki ga zastopa SPL d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 44, v
4. nadstropju, v izmeri 30,67 m2, Kristanova
6, Ljubljana, z identifikatorjem 214.E, vpisani pri podvložku št. 569/60, k.o. Poljansko
predmestje, dne 17. 2. 2006, pod opr. št. Dn
7176/04, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji enosobnega stanovanja, sklenjene med Občino
Ljubljana Center oziroma njenim pravnim
prednikom in Zavodom za zadružno gradnjo
SO Ljubljana, za stanovanje št. 44 v IV.
nadstropju v izmeri 29,14 m2, Kristanova 6,
Ljubljana, podv. št. ... /60, parc. št. 260/10,
k.o. Poljansko predmestje;
– kupne in prodajne pogodbe z dne 12. 7.
1966, sklenjene med Zavodom za zadružno
gradnjo SO Ljubljana – v stečaju, kot prodajalcem in Štefanijo Bregar, Strossmayerjeva
6/a, Ljubljana, za enosobno stanovanje št.
44, v IV. nadstropju, v neto izmeri 31,68 m2,
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v stanovanjski zgradbi B-75 Strossmayerjeva ulica, zgrajena na parc. št. 260/I, 260/10
k.o. Poljansko predmestje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 4.
1979, sklenjene med Adrejem in Lucijo Megajna, Kristanova 6/IV, Ljubljana, kot prodajalcema ter Ireno Reljič, Bilice 34, Split, kot
kupcem, za enosobno stanovanje z drvarnico v kleti v Ljubljani, Kristanova 6/IV, št.
44, v neto izmeri 31,68 m2, v stanovanjski
zgradbi B-75, Strossmayerjeva ulica, zgrajena na parc. št. 260/I, 260/10, k.o. Poljansko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2006
Dn 19141/2004
Os-11362/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Vanje Babič, Slamnikarska 4, Mengeš, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje,
vpisano v podvl. št. 1852/48, k.o. Šentvid,
dne 5. 4. 2006, pod opr. št. Dn 19141/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 13. 2.
1992, za nepremičnino – stanovanje št. 3,
v 3. nadstropju, Prušnikova 19, (sedaj vpisano v podvl. št. 1852/48, k.o. Šentvid),
sklenjene med Mladinsko knjigo založba
d.d., Ljubljana, Titova 3, kot prodajalcem in
Benjamin Stevom, Prušnikova 19, Ljubljana,
kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2006
Dn 4436/2005
Os-11365/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Janje
Rus Knežević, Podjunska 25, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičninah s parcelnima številkama 407 in
408, vpisanih v vložek št. 732, v katastrski
občini Spodnja Šiška, dne 10. 5. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 1. 10. 2002, za nepremičnine parc.
št. 407 – stavbišče s hišo v izmeri 112 m2
in dvorišče v izmeri 135 m2 ter parc. št. 408
– sadovnjak v izmeri 300 m2, vpisanih v vl.
št. 732, k.o. Spodnja Šiška, ki v naravi predstavljajo stanovanjsko hišo z dvoriščem na
naslovu Podjunska 25, Ljubljana, sklenjene
med Marijo Mulej, Podjunska 25, Ljubljana, kot prodajalko ter Janjo Rus Knežević
in Slavkom Kneževićem, oba Runkova 20,
Ljubljana, kot kupcema.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2006
Dn 2039/05
Os-11368/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mirjane in Stanka Krobota, Clevelandska 27,
Ljubljana, v postopku vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 7 v I. nadstropju,
Clevelandska 27, Ljubljana, z identifikatorjem 62.E, vpisani v podvložek št. 357/63,
k.o. Nove Jarše, dne 11. 1. 2006, pod Dn št.
2039/05, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe z dne 30. 5. 1981,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana Bežigrad, Vojkova 63,
Ljubljana, kot prvo pogodbeno stranko in
Čačić Miletom ter Nevino, Ob Kvedrovi C-1,
Ljubljana, kot drugo pogodbeno stranko, katere predmet je tudi enoinpolsobno stanovanje št. 7 v izmeri 51,32 m2, soseska MS 12/2
Nove Jarše, v prvem nadstropju zgradbe
C-3, ki stoji na parc. št. 1532, 1533 in 1535,
k.o. Stožice,
– menjalne pogodbe z dne 16. 6. 1983,
sklenjene med Čačić Miletom in Nevino, Ljubljana, Linhartova 15, kot prvo pogodbeno
stranko in Čuković (Florjančič) Anico, Ljubljana, Beblerjev trg 3, kot drugopogodbeno
stranko, katere predmet je tudi enoinpolsobno stanovanje št. 7 v izmeri 51,32 m2, soseska MS 12/2 Nove Jarše, v prvem nadstropju zgradbe C-3, ki stoji na parc. št. 1532,
1533 in 1535, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2006
Dn 15524/2005
Os-10576/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Romane Lihtenvalner, Viška c. 55, Ljubljana, ki
jo po pooblastilu zastopa Cekov nepremičnine d.o.o., Prešernova ul. 10a, Maribor in
njegova direktorica Nives Cekov, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 19,
vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
3282/19, k.o. Tezno, dne 16. 3. 2006, pod
opr. št. Dn 15524/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, menjalne pogodbe z dne 12. 3. 1993,
sklenjene med Žarkom Kovačevićem, Prvomajska ul. 5a, Maribor in Antonom Percem,
Celjska ul. 6, Maribor, na podlagi katere je
Anton Perc dobil stanovanje št. 19, v III.
nadstropju (sedaj 5. etaža) stanovanjske
hiše v Mariboru, Prvomajska ul. 5a, parc.
št. 531, sedaj vpisanem v zemljiškoknjižni
podvložek št. 3282/19, k.o. Tezno, v zame-

no za svoje stanovanje in s katero je Žarko
Kovačević dovolil vpis lastninske pravice za
to stanovanje na ime Antona Perca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2006
Dn 15596/2004
Os-10577/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja TSN,
tovarna stikalnih naprav d.o.o., Šentiljska c.
49, Maribor, ki ga zastopa Vladimir Palčec,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 64, vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 1770/64, k.o. Spodnje Radvanje, dne
16. 3. 2006, pod opr. št. Dn 15596/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 329/84 z dne 18. 7. 1984, o prodaji stanovanja št. 64, v II. nadstropju (sedaj vpisanega v z.k. podvložek št. 1770/64) in št.
82, v VII. nadstropju (sedaj vpisanega v z.k.
podvložek št. 1770/82) stanovanjske stavbe
v Mariboru, Prušnikova ul. 48, parc. št. 1118,
k.o. Spodnje Radvanje, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, ki jo zastopa Staninvest Maribor, Grajska ul. 7, kot prodajalcem in Elkom – TSN
n.sub.o. TOZD Elementi – naprave Maribor,
Šentiljska 49, kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na
ime kupca za ti stanovanji.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2006
Dn 6221/2004
Os-10578/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mirana Štuheca in Metke Štuhec, Cankarjeva ul. 23, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na stanovanju št. 12, vpisanem v
zemljiškoknjižni podvložek št. 1467/12, k.o.
Maribor grad, dne 16. 3. 2006, pod opr. št.
Dn 6221/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 1125-279/12-4/2SM z dne 12. 9. 1972, o prodaji stanovanja št. 12, v VI. nadstropju stanovanjske
stavbe v Mariboru, Cankarjeva ul. 23, parc.
št. 126/2 in 126/3 (sedaj parc. št. 974/3),
vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
1467/12, k.o. Maribor grad (prej k.o. Grajski
Marof), sklenjene med Podjetjem za visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ul.
13, kot prodajalcem in Mariborsko tekstilno
tovarno Maribor, Kraljeviča Marka 19, kot
kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2006
Dn 3693/2005
Os-10580/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje Slavke Čuček, Cankarjeva ul. 23a, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 11, vpisanem v zemljiškoknjižni
podvložek št. 1467/24, k.o. Maribor grad,
dne 16. 3. 2006, pod opr. št. Dn 3693/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 1056-279/12-4/2-JD z dne 4. 5.
1972 in njenega dodatka z dne 22. 5. 1972,
o prodaji stanovanja št. 11, v IV. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Cankarjeva ul. 23a, parc. št. 126/2, sedaj vpisanem
v zemljiškoknjižni podvložek št. 1467/24,
k.o. Maribor grad (prej k.o. Grajski Marof),
sklenjene med Podjetjem za visoke gradnje
Stavbar Maribor, Industrijska ul. 13, kot prodajalcem in Robertom ter Marto Mali, Sernčeva 7, Maribor, kot kupcema.
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 29. 3. 2006
Dn 3565/2005
Os-10581/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lea
Gusela, Gosposvetska 19, Maribor, ki ga
zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p.,
Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 4, vpisanem v
zemljiškoknjižni podvložek št. 1893/4, k.o.
Koroška vrata, dne 16. 3. 2006, pod opr. št.
Dn 3565/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 924-234/12-4 z
dne 12. 8. 1971, o prodaji stanovanja št. 4,
v II. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Gosposvetska c. 19, parc. št. 38/7 del
in 261, sedaj vpisanem v zemljiškoknjižni
podvložek št. 1893/4, k.o. Koroška vrata,
sklenjene med Podjetjem za visoke gradnje
Stavbar Maribor, Industrijska ul. 13, Maribor,
kot prodajalcem in Leopoldom, Marijo, Leom
ter Andrejem Guselom, vsi stan. Partizanska
pot 9, Slovenj Gradec, kot kupci.
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 29. 3. 2006
Dn 13346/2005
Os-11694/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Silve
Belšak, Ljubljanska 100, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na garažnem boksu
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št. 21, vpisanem v zemljiškoknjižni vložek
št. E-3/B-22, k.o. Spodnje Radvanje, dne
20. 3. 2006, pod opr. št. Dn 13346/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 1877-362-5/52-4-RB/SM z dne
9. 7. 1975, o prodaji garažnega boksa št.
21, v garažni hiši Triplex ob Betnavskem
gozdu, Betnavska 125 v Mariboru, parc. št.
1659/1 (prej 817/14) in sedaj vpisanem v
zemljiškoknjižni vložek št. E-3/B-22, k.o.
Spodnje Radvanje, sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar Maribor, n.sol.o., Maribor, Industrijska 13, TOZD Visoke gradnje
Maribor, kot prodajalcem in dr. Silvijo Omahen, Gosposvetska c. 27/c, kot kupovalko in
s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske
pravice za to garažo na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 14/2006
Os-12026/06
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku – svetniku Miru Urbančiču, v pravdni zadevi tožečih strank: 1. Ivanke
Surina, Rupa 79, 51214 Šapjane, Republika Hrvaška, 2. Franca Klariča, Dolenje 46 in
3. Zlate Šuštar, Novokračine 71a, zoper toženi stranki: 1. Rozino Pevere, roj. Klarič, neznanega bivališča v Italiji in 2. Jožefa Klariča
pok. Antona, neznanega bivališča v Argentini,
zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto 900.000 SIT), na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
za začasnega zastopnika se imenuje
Aleksandra Ternovca, dipl. pravnika, Gubčeva 42A, Ilirska Bistrica.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 20. 4. 2006
N 12/98
Os-10795/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi predlagateljev Babič Roberta in Babič
Palmire, zoper nasprotne udeležence Babič Remigija, Lucijana Babiča, neznanega
bivališča v Kanadi in ostale zaradi razdružitve solastnega premoženja, s sklepom z
dne 14. 3. 2006, 2. nasprotnem udeležencu
Lucijanu Babiču, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 37. členom Zakona o
nepravdnem postopku, ker je neznanega
bivališča in v Republiki Sloveniji nima pooblaščenca, postavilo začasnega zastopnika,
odvetnika Danila Gombača, Kolodvorska
2/I, Koper. Začasni zastopnik bo zastopal
2. nasprotnega udeleženca vse do takrat,
dokler 2. nasprotni udeleženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma drug organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 4. 2006
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P 708/2005
Os-12023/06
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 708/2005 z dne 6. 4. 2006, prvotoženi stranki Vladimiru Markoviču postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Petra
Kosa, Vojkovo nabrežje 23, Koper.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka, v zvezi s 4. točko
drugega odstavka 82. člena ZPP, ki določa,
da sodišče postavi začasnega zastopnika,
če je prebivališče tožene stranke neznano,
pa tožena stranka nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavi skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 4. 2006
In 2004/01763
Os-12021/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Lilijani Podlesnik, v izvršilni zadevi
upnika Pate d.o.o., Topniška 35c, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Klemen Lamut iz
Ljubljane, zoper dolžnico Koprivec Marino,
Ulica Bratov Učakar 54, Ljubljana, zaradi
izterjave 591.650,87 SIT s pp, dne 29. 3.
2006 sklenilo:
dolžnici Koprivec Marini, Ulica bratov
Učakar 54, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Gregorja Mramorja, Zupančičeva 4,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2006
D 38/2006
Os-11359/06
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Aleksandri Ukmar, v zapuščinski zadevi po pokojnem Francu Šušteršiču, kmetu
iz Trnja 46, Pivka, rojenem 26. 6. 1884, ki je
umrl 14. 3. 1958, na podlagi določila 131.
člena ZD, dne 15. 3. 2006 sklenilo:
dedičem Mariji Bergoč, Ani Bergoč, Apoloniji Bergoč, neznanega bivališča, sodišče
postavlja začasnega zastopnika, odvetnika
Mirana Škrinjarja, Prešernova ulica 14, Ilirska Bistrica.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse dokler dediči
ne nastopijo pred sodiščem, oziroma dokler
Center za socialno delo ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika. O postavljenem začasnem zastopniku sodišče objavi oglas tudi
na sodni deski okrajnega sodišča.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 3. 2006
P 8/2006
Os-7411/06
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke 1. Franca Kopatina,
Podnanos 70, 2. Marije Gnjidić, Podnanos
54, 3. Ane Kopatin Verh, Via Dante Alighieri 60, Drezzo-Como, Italija, 4. Magdalene
Bajc, Vrhpolje 135, Vrhpolje, 5. Martine Batič,
Šempas 39, Šempas, 6. Karoline Marije Koritnik, Podgrič 12, Podnanos in 7. Ane Krečič,
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Cesta goriške fronte 12, Šempeter pri Gorici,
ki jih zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo stranko Marija Kersa, neznanega bivališča, zaradi izstavitve zemljiško
knjižne listine zaradi pridobitve lastninske
pravice s priposestvovanjem, po predlogu
tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena
ZPP, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Matiju Kersu, neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika, in sicer
odvetnika Dušana Železnika iz Sežane, Pod
Sablanico 6, ki bo toženca Matija Kersa v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 3. 2006
I 1475/00
Os-11710/06
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska 134b, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Ljubljane, proti dolžniku Marku Kotniku, Borje 7,
Zagorje ob Savi, zaradi izterjave 81.463 SIT
s pp sklenilo:
dolžniku Marku Kotniku, Borje 7, Zagorje
ob Savi, se v tem izvršilnem postopku postavi začasno zastopnico, odv. Stašo Lepej,
Kidričeva 7, Zagorje ob Savi.
O postavitvi začasne zastopnice se obvesti CSD Trbovlje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 1. 2004

Oklici dedičem
II D 21/97
Os-9196/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Žargaj
Boštjanu, roj. 20. 1. 1970, umrlem 27. 11.
1996, nazadnje stanujočem Zaloška ul. 21,
Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato nastopi zakonito dedovanje. Dediči drugega
dednega reda, zap. starša Žargaj Franc in
Žargaj Vlasta ter zap. brat Žargaj Gregor,
so se dedovanju po pokojnem odpovedali,
podatki o dedičih tretjega dednega reda (dedih in babicah pokojnega oziroma njihovih
potomcih), pa sodišču niso znani. Sodišče
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2006
D 299/2004
Os-11688/06
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pok. Šket Danijeli,
roj. Pisanec, roj. 2. 6. 1930, Slovenki, vdovi,
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nazadnje stalno stan. Vršna vas 38/a, umrli
dne 1. 7. 2004, sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Danijeli Šket, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Danijeli Šket se po pravnomočnosti
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. Danijeli Šket se postavi Ireno
Peer, delavko tukajšnjega sodišča, ki bo
zastopala neznane dediče v zapuščinskem
postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 11. 11. 2005

Oklici pogrešanih
N 50/2005
Os-10760/06
Forjan Janez, sin Pavla in Marije, rojen dne 3. 12. 1930, v Bratoncih, nazadnje
stanujoč v Bratoncih 127, je pogrešan od
leta 1969 dalje. Predlagateljica dokazovanja
smrti je Forjan Marija iz Lipovec 76. Skrbnica pogrešanega je Nada Škrbič, socialna
delavka na Centru za socialno delo v Murski
Soboti. Kdor ve kaj več o smrti pogrešanega, naj to sporoči njegovi skrbnici ali predlagateljici tega postopka ali temu sodišču.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 4. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 708/2006
Rg-10596/06
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Kajo – Jožef Lipnik, gostinstvo,
trgovina, storitve, k.d. Podčetrtek, Trška
cesta 31, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenikov z dne 29. 3. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Lipnik Jožefu, Trška cesta 31, Podčetrtek in Plemenitaš Lipnik Katji, Sotelska
cesta 32, Rogaška Slatina, ki prevzameta
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 3. 4. 2006
Srg 41/2006
Rg-7732/06
Družba Gradbenik Kastrati in ostali,
gradbeništvo d.n.o., s sedežem Struževo
3a, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/07092/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Kastrati Zaim, Zatrić, Orahovac, Kosovo in
Hoxna Enver, Lapajnetova 27, Idrija.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 3. 2006
Srg 03256/2006
Rg-8392/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe MWH d.o.o.
Storitve okoljskega inženiringa, Dunajska
156, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Mojca Lukančič iz Ljubljane, Poljanski nasip 6,
objavlja sklep:
družba MWH d.o.o. Storitve okoljskega inženiringa, Dunajska 156, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/35222/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne
16. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je MWH Europe LTD, Terriers
House, High Wycombe Bucks HP 15 6 H,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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
Srg 01244/2006
Rg-11711/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe TV-IN, televizijska investicijska družba, d.d., Ljubljana, Tivolska 50, ki jo zastopa notar Miro Košak iz
Ljubljane, Trg republike 3, objavlja sklep:
družba TV-IN, televizijska investicijska
družba, d.d., Ljubljana, Tivolska 50, reg.
št. vl. 1/31830/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 12. 12.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Delničar je Impaler Broadcasting System
d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na delničarja.
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 18. 4. 2006
Srg 04230/2006
Rg-11712/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-
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nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Ardis, podjetje za
trgovino in storitve d.o.o., Izlake 2A, Izlake,
objavlja sklep:
družba Ardis, podjetje za trgovino in
storitve d.o.o., Izlake 2A, Izlake, reg. št. vl.
1/04586/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne 24. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Drašlar Jana, Vir – Jurčičeva 7, Domžale, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2006
Srg 04275/2006
Rg-11714/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Finder, poslovne
in finančne storitve, d.o.o., Tavčarjeva 6,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Finder, poslovne in finančne
storitve, d.o.o., Tavčarjeva 6, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/35622/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne
31. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Dernovšek Sonja, Ob potoku 15, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2006
Srg 1744/2005
Rg-24568/05
Družba Trgovina Parfum Tarkuš Trikič
in drugi, družba za trgovino in storitve
d.n.o., Ulica Svobode 67, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, reg. št. vl. 1/121415/00,
katere družbenika sta Tarkuš Trikič Danijela, Ulica svobode 67, 2204 Miklavž na Dravskem polju in Vrhovšek Aksana, Štrekljeva
ulica 40, 2000 Maribor, po sklepu družbe
z dne 1. 9. 2005 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Tarkuš Trikič Danijela in Vrhovšek Aksana.
Zoper sklep lahko družbenici, 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 6. 9. 2005
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Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitvene liste preklicujejo
Juraja Bogdan, Sedlarjevo 17a, Buče,
obrtno dovoljenje, št. 043108-0695-00-64-1995
– reprezentativno, izdano dne 6. 3. 1995.
gnx-221848

Potne listine preklicujejo
Anastasov Dalibor, Rusjanov trg 6, Ljubljana, potni list, št. P00320289. gnc-221944
Antih Alan, Preglov trg 11, Ljubljana, potni
list, št. P00887027. gnb-222145
Balažic Ervin, Miklavška cesta 29, Hoče,
potni list, št. P00260468. gne-222042
Borštnar Ana Cvetka, Poklukarjeva ulica
96, Ljubljana, potni list, št. P00038033.
gns-222128
Borštnar Leopold, Poklukarjeva ulica
96, Ljubljana, potni list, št. P00850741.
gnq-222130
Erčulj Nina, Mlakarjeva ulica 22, Trzin,
potni list, št. P00560350. gnb-221920
Ficko Dunja, Kocljeva ulica 7, Gornja
Radgona, potni list, št. P00352467.
gnq-221880
Harambašić Sanela, Krožna cesta 10,
Koper – Capodistria, potni list, št. P00636801.
gnf-222016
Ivančič Špela, Vandotova ulica 3, Ljubljana,
potni list, št. P00282664. gni-222163
Kajba Darko, Cankarjeva ulica 6,
Rogaška Slatina, potni list, št. P00307989.
gnj-222012
Korbar Helena, Gregorčičev drevored 2,
Ptuj, potni list, št. P00505724. gnk-221886
Kovač Jernej, Gorenja Brezovica
52, Šentjernej, potni list, št. P00482000.
gng-222290
Kraljević Slavica, Zagrebška cesta 98,
Ptuj, potni list, št. P00720700. gnj-221887
Kraljević Zdenko, Zagrebška cesta 98,
Ptuj, potni list, št. P00074259. gni-221888
Krautberger Tilen Mitja, Spdnji Kamenščak
6, Ljutomer, potni list, št. P00969832.
gnp-222106
Kunstelj Manca, Polje 374, Ljubljana,
potni list, št. P00898107. gnr-222004
Kunstelj Nika, Polje 374, Ljubljana, potni
list, št. P00898109. gnp-222006
Lemut Nataša, Ljubljanska 93, Domžale,
potni list, št. P00864648. gny-222322
Lugariček Franjo, Gorica pri Slivnici 23,
Gorica pri Slivnici, potni list, št. P01016469.
gng-221890
Marmat Dragan, Vaška pot 10, Ljubljana,
potni list, št. P00571545. gnu-222176
Marolt Milena, Malnarjeva ulica 9, Ljubljana, potni list, št. P00732679. gnd-222168
Matevski Blagoja, Ulica Gradnikove
brigade 16, Vipava, potni list, št. P00499020.
gnx-221873
Mlinar Katja, Notranjska cesta 37, Cerknica, potni list, št. P00106603. gnv-221975
Pogačar Marija, Obirska ulica 22, Ljubljana, potni list, št. P00837318. gnw-222149
Požar Loris, Gradišče pri Materiji 14,
Obrov, potni list, št. P01060107. gni-222088
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Rajgelj Darja, Zabreznica 58a, Žirovnica,
potni list, št. P00276292. gnj-222212
Sadić Majo, Kolodvorska ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. P01093625. gnf-222141
Senovršnik Davor, Madarjeva ulica
14, Velenje, potni list, št. P00728156.
gnf-222216
Sladojević Milena, Poljanska 66a,
Ljubljana, potni list, št. P00267781.
gnc-222319
Sluga David, Badovinčeva ulica 10, Laško,
potni list, št. P00991822. gno-221907
Srbljić Ivo, Vojkovo nabrežje 20, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00902256.
gnd-222018
Svenšek Anton, Jablovec 7, Ptuj, potni
list, št. P00601200. gnl-221885
Toman Ajda, Zarnikova ulica 4, Ljubljana,
potni list, št. P00274450. gnd-222143
Učakar Darja, Zgornji Hotič 25, Litija, potni
list, št. P00950405. gnj-222062
Ulaga Kitek Helena, Obirska ulica
23, Ljubljana, potni list, št. P00576654.
gne-222167
Urankar Jože, Noršinci 30, Martjanci,
potni list, št. P01086004. gnx-222098
Vilhar Martina, Javorniška ulica 5, Pivka,
potni list, št. P00539049. gnu-221901
Vuk Gašper, Glavarjeva ulica 12/a, Ljubljana, potni list, št. P00889904. gnl-222135
Zmrzlikar Katarina, Hrastje 46, Kranj,
potni list, št. P00774968. gnq-222055
Zupanc Aleksander, Kolodvorska ulica
15, Pragersko, potni list, št. P01059195.
gnv-222075

Osebne izkaznice preklicujejo
Aljančič Ana Tatjana, Einspeilerjeva 5c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001803438.
gnu-222201
Anastasov Dalibor, Rusjanov trg 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000541418.
gnd-221943
Ažnik Klemen, Ložnica pri Žalcu
26/h, Žalec, osebno izkaznico, št. 001130349.
gnm-222109
Bah John Paul II. Kinda, Rinčetova graba
1a, Ljutomer, osebno izkaznico, št. AH 27312
– za tujca. gnz-221846
Bajić Nives, Ulica Gradnikove brigade
17, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000347414. gnv-222275
Belaj Petra, Soteska 23, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000775325. gnn-221958
Benkovič Sonja, Novi trg 41, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001649335.
gnb-221970
Berbić Alma, Cesta 1. maja 21,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000132648.
gnk-222236
Berisha Gjeladin, Stara cesta 15,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001716080.
gnw-222024
Blažević Jelena, Ulica bratov Babnik 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001277426.
gnx-222123
Bohte Sonja Vida, Ulica Iga Grudna 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000546643.
gne-222142
Boškin Sergij Kristjan, Spodnje Škofije 23,
Škofije, osebno izkaznico, št. 000063831.
gnz-222021
Božič Brin, Malnarjeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001953119.
gni-222138
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Božič Katja, Malnarjeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001017103.
gnj-222137
Božič Maj, Malnarjeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000245051.
gng-222140
Bratina Suzana, Župančičeva ulica 16,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000987353.
gnv-222050
Brelih Anica, Prušnikova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001030349.
gnn-222133
Brence Dejan, Spodnja nova vas 39,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001529833. gny-222072
Brgles Jani, Šuštarjeva kolonija 25,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001570896.
gnb-222245
Brlec Mihael, Zg. Palovče 3, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000668791.
gng-222315
Celarec Daniel, Vrzdenec 37, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
000901660.
gnv-222125
Cenkar Ivan, Veliko Trebeljevo 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000864471.
gnn-222158
Cimprič Agneza, topniška ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000163969.
gnx-222173
Culetto
Annemarie,
Rečica
42,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001646344.
gnu-222251
Čepeljnik Pepca Jožica, Brodarjev trg 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001151487.
gnn-222108
Čepon Jožef, Pod jezom 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000189525.
gnc-222169
Černelič Jože, Poklek pri Podsredi 28,
Podsreda, osebno izkaznico, št. 001397393.
gnw-222249
Černivec Sabrina, Dunajska cesta 435,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000746565.
gnp-222131
Čolović
Radmila,
Gradišče
17/b,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001061589.
gnm-221884
Debeljak David, Žlebič, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 001107009. gnw-222224
Dobovičnik
Stanislav,
Lokovina
30/a, Celje, osebno izkaznico, št. 000180996.
gnw-221899
Draksler Zoran, Strahinj 5, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001058966. gnz-222046
Dular Julijana, Štefanova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000792558.
gnk-222136
Eržen Marjan, Ješetova ulica 73,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000468566.
gnx-222202
Eržen Tine, Loška cesta 38, Žiri, osebno
izkaznico, št. 000867012. gnn-221883
Fabrici Pia, Zvezna ulica 5, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001896549.
gnq-222030
Fister Zvonko, Zavetiška ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000204067.
gnp-222156
Flinčec Marija, Prijateljev trg 3,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001099106.
gnx-222223
Flis Valburga, Janševa ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 000459025.
gne-222067
Frece Damjana, Škarnice 29, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001331398.
gnf-221891
Frece Franc, Babna Brda 3, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000561551.
gny-222097
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Furman Janko, Središka ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001598119.
gnm-221984
Furman Jerica, Središka ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001480795.
gnl-221985
Gajser Ljudmila, Fram 116, Fram, osebno
izkaznico, št. 000966922. gni-222013
Gedl Dragica, Podigrac 23, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000544365.
gnb-221895
Glažar Marija, Prešernova ulica 6,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001914019.
gns-221903
Gorogranc Ljudmila, Dolenji Boštanj 74,
Boštanj, osebno izkaznico, št. 000594038.
gnz-222096
Grah Vladimir, Kopališka ulica 14, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001238204.
gnn-222208
Grasch Ljubo, Grintovška ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001894879.
gni-221988
Gulič Franc, Prekmurska ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000002332.
gnh-222164
Hintereger Marijan, Krčevinska ulica 53,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000334180.
gnv-222025
Hočevar Špela, Ciglerjeva ulica 14, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 001872884.
gnc-221844
Hrvatič Rajko, Šarhova ulica 9, Žalec, osebno izkaznico, št. 000130540. gnb-222120
Humar Markič Marta, Grgarske Ravne
72, Grgar, osebno izkaznico, št. 000810533.
gnm-222284
Huzjan Luka, Zgornja Hajdina 163,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 001185815.
gne-222242
Ivančič Špela, Vandotova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000152135.
gnj-222162
Jagrinec Boštjan, Gregorčičeva 27,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000989404.
gnt-221852
Janc Zdenka Semislava, Povšetova
ulica 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001071614. gnc-222144
Jelić Dalibor, Frankovo naselje 61, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000366396.
gni-222238
Jenc Marko, Pod gradom 13, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 000869333.
gnt-221977
Jereb marija, Pungrt 32, Šmartno pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 000772083.
gnp-222056
Jerman Dino, Smrekarjeva ulica 31, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001191128.
gnb-222045
Juričič Mario, Bazoviška cesta 19, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000862285.
gnr-222079
Jurman Ana Marjana, Ulica Fortunata
Berganta 4, Kamnik, osebno izkaznico, št.
000418979. gny-221972
Kalaš Helena, Malgajeva ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000010364.
gnz-222146
Kaljevič Marija, Kroška ulica 23, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001953204.
gnu-222101
Kariž Boris, Kraljeva ulica 15, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001649090. gnc-222019
Kavaš Marija, Melinci 161, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 000136124. gnr-222104
Kavčnik Antonija, Goričica pod Krimom 28,
Preserje, osebno izkaznico, št. 001406860.
gnw-221978

Klemenčič Marija, Ulica Maksima Sedeja
13, Žiri, osebno izkaznico, št. 001009381.
gnj-222237
Kmetec Marija, Brunšvik 38/b, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000985262.
gnn-222033
Kolman Rado, Kržišnikova ulica 8,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001670118.
gnt-222152
Korelc Janko, Prešernova cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001929356.
gnk-222161
Kovačević Karmen, Cankarjeva ulica 3,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 000151930.
gnz-222071
Kovačič Barbara, Sneberska cesta 9a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001933687.
gnl-222110
Kralj Viljem, Graška cesta 41, Litija, osebno
izkaznico, št. 000609800. gnr-222054
Kraner Srečko, Jelenče 3/b, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000166073.
gnd-221893
Krašna Alenka, Potoče 7, Črniče, osebno
izkaznico, št. 000846441. gnh-222022
Krope Jurij, Ruška cesta 11, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000545868.
gnl-222035
Lah Sebastijan, Ulica prvih žrtev 30,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 001260359. gnt-222027
Lavrič sonja, Opekarska cesta 44,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 000187202.
gnt-222227
Lazić Mladenko, Milčinskega ulica 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 000185053.
gnd-222068
Leskovec Boris, Vodovodna cesta 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000694811.
gnb-222170
Lipovec Simon, Zgornje laze 22,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001497011.
gnj-222037
Lipovšek Anton, Jankova 12, Vojnik,
osebno
izkaznico,
št.
001055754.
gnc-222219
Ljubec Cvetka, Spodnji trg 62, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 001018372.
gnk-222061
Logar Uroš, Rožna dolina, cesta XI/12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000150978.
gny-222147
Lugariček Franjo, Gorica pri Slivnici 23,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
000702778. gnh-221889
Lukač Rozalija, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000116689.
gnr-222154
Lukan Janko, Draga 2a, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 000779566. gnz-222246
Lušin Miha, Zapotok 40a, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 001661974. gnq-222230
Maljković Dominik, Ulica Zvonimira
Miloša 27, Izola – Isola, osebno izkaznico,
št. 001491920. gnw-222049
Mandelj Amalija, Korenitka 5, Velika
Loka, osebno izkaznico, št. 001502076.
gnk-222211
Marašević Stanimir, Prearadovičeva
ulica 29, Maribor, osebno izkaznico, št.
001345138. gno-222032
Marjanovič Stanko, Mlinska ulica 28,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000257079.
gns-222028
Markič Katarina, Grgarske Ravne 72,
Grgar, osebno izkaznico, št. 001782360.
gnb-222278
Markič Nikolina, Grgarske Ravne 72,
Grgar, osebno izkaznico, št. 001782366.
gnn-222283
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Marn Franc, Ulica Franca Barleta 8,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 001243247. gnx-222048
Marolt Mitja, Tomšičeva ulica 41,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001111334.
gnv-221900
Marušič Elis, Komen 72A, Komen, osebno
izkaznico, št. 001176473. gne-222092
Marušič Jakob, Komen 72A, Komen,
osebno
izkaznico,
št.
001176482.
gnd-222093
Marušič Jure, Komen 72A, Komen, osebno
izkaznico, št. 001176490. gnc-222094
Matevski Blagoja, Ulica Gradnikove
brigade 16, Vipava, osebno izkaznico, št.
001931654. gny-221872
Maurer Jelka, Cesta v Rožno dolino 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001798088.
gnq-222155
Meško Nina, Na gmajni 2, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001231528. gnp-221906
Miklič Sašo, Beethovnova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000920760.
gnz-222121
Mlinar Katja, Notranjska cesta 37,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000243063.
gnx-221973
Muhič Ana, Šolska ulica 22, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000093618.
gnk-222036
Muhić Husein, Babnogoriška cesta 48,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000893530.
gnv-222150
Mušič Ivan, Testenova ulica 14,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000431596.
gny-221922
Mužič Urša, Mladinska ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000334646.
gnu-222151
Njenjić Jovo, Pivška ulica 6, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001217716.
gnm-222059
Očko Matej, Konuško 7, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000782275.
gnw-222099
Ofak Javorka, Tomšičeva cesta 19,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000272781.
gnq-222080
Ovčak Ines, Čarmanova ulica 21,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000544459.
gnp-222081
Pavlin Matjaž, Podhosta 39, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 000705823.
gnr-221954
Pecl Gabrijel, Ulica bratov Babnik 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000725799.
gnx-222148
Peček Alenka, Petrinci 4, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
000796016.
gns-222228
Peilschmidt Klaudija, Domanjševci 118,
Križevci, osebno izkaznico, št. 001273035.
gns-222103
Pejić Dušan, Medvedova ulica 4,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000794111.
gnz-221921
Pejić Petra, Medvedova ulica 4,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000845616.
gnx-221923
Pekolj Alojzij, Dobrnič 12, Dobrnič, osebno
izkaznico, št. 001246252. gnl-222210
Perovšek Ana, Hudi Konec 4, Ortnek,
osebno
izkaznico,
št.
001183529.
gnr-222229
Petelinšek Tamino, Kersnikova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001859656.
gno-222157
Petraš Teodora, Jakobovo naselje
30, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000892409. gno-222107

Št.

Pevec Ana, Jamska ulica 32, Mirna,
osebno
izkaznico,
št.
001928689.
gnn-222083
Pintar Marija, Erjavčeva ulica 5, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001387236.
gnx-222273
Pirc Dušan stanislav, Novo Polje, cesta
VII/117, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001669909. gnw-222124
Pivec Terezija, Kidričeva ulica 18,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001330759. gnz-221896
Plohl Irena, Prvomajska ulica 9, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001929976.
gnx-222073
Podovšovnik Brigita, Ulica Ivana Regenta
8, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001565227. gny-222047
Polajžer Svetlana, Pomilščakova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000236554.
gnr-222129
Potočnik Miha, Selca 45, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000386549.
gnp-221881
Privšek Matjaž, Pod Sedovcem 2, Rimske
Toplice, osebno izkaznico, št. 000157843.
gnd-222043
Progar Alojzija, Pot v hribec 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001776790.
gnw-222174
Progar Drago, Pot v hribec 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001776786.
gnv-222175
Puc Sonja, Andraž nad Polzelo 28/c,
Polzela, osebno izkaznico, št. 000869796.
gnk-222111
Recko Vili, Jelce 24, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 000269575. gne-221892
Ribežl Renata, Trubarjeva ulica 33,
Celje, osebno izkaznico, št. 000898870.
gnc-222069
Riegl Stanislav, Trg 3B, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 000986855. gnk-222011
Rovan Hermina, Grčarice 32, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 000635536.
gnv-222225
Rovan Petra, Grčarice 32, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 000950789.
gnu-222226
Rožen Marjan, Trubarjeva cesta 77,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000829198.
gnm-222159
Sadić Majo, Kolodvorska ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000422919.
gnh-222139
Sečnik Lea, Butajnova 20c, Horjul, osebno
izkaznico, št. 000955407. gnu-222326
Selan Marija, Na jami 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000330323. gny-222122
Seljak Rudolf, Preglov trg 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001784010.
gni-222113
Simsič Tomi, Markova pot 3, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 000737206.
gnf-222266
Skoberne Marta, Cankarjeva cesta 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001283150.
gnc-222119
Skok Jožefa, Gornje Pirniče 133,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001009247.
gng-221990
Sršen Mojca, Kolodvorska cesta 10a,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001646933.
gnt-222327
Stojković
Sunčica,
Cesta
bratov
Stražišarjev 8a, Jesenice, osebno izkaznico,
št. 001484802. gni-222213
Strah Milan, Betnavska cesta 106,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001517919.
gnp-222031
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Šinkovec Marija, Gabrsko 56, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001464485.
gnc-222244
Škufca Lidija, Črtomirova ulica 21b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000373531.
gnl-222160
Šmid Barbara, Ulica pod gozdom 27,
Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000561763. gni-222038
Štebih
Klementina,
Podgorci
87,
Podgorci, osebno izkaznico, št. 000373534.
gnh-222064
Štern Stela Artes, Majaronova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001724898.
gnf-222116
Štiglic Mitja, Volog 25, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 001608423. gnh-222089
Štoviček Žiga, Rozmnaova ulica 54,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001629055. gnb-222020
Štrauss Kristjan, Glinškova ploščad 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001885763.
gnt-222127
Štrucelj Dragica, Kvedrova cesta 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001225475.
gnj-222112
Štubelj Sonja, Sladki Vrh 5/c, Sladki
Vrh, osebno izkaznico, št. 000788600.
gnc-221894
Šuštar Kristina, Ulica Matije Blejca 14,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001602274.
gnv-222250
Tamaško Geza, Hodoš 19, Hodoš –
Hodos, osebno izkaznico, št. 000472140.
gnv-222100
Tanšek Julija, Griže 30/b, Griže, osebno
izkaznico, št. 001654474. gnd-222118
Tanšek Lara, Griže 30/b, Griže, osebno
izkaznico, št. 001472816. gne-222117
Tanšek Sara, Griže 30/b, Griže, osebno
izkaznico, št. 001654473. gng-222115
Tarman Ana, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001324259.
gno-221982
Terčon Maja, Divči 1A, Komen, osebno
izkaznico, št. 001225183. gnf-222091
Tertinek
Suzana,
Zgornji
Boč
9/d, Ruše, osebno izkaznico, št. 001304654.
gnh-222014
Tešar Jožef, Prešernova cesta 43,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001955100.
gnh-222039
Tisnikar Damjan, Lipje 48/d, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000695271. gnb-222095
Tomažič Jožef, Placerovci 12, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
000705996.
gnf-222241
Tomažin Janko Tomaž, Poljanski nasip 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000435700.
gnu-222126
Torkar Tomaž, Cesta Toneta Tomišča 60,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000829148.
gnl-222235
Trailović Čedomir, Cesta Cirila Tavčarja
8, Jesenice, osebno izkaznico, št. AH 23523
– za tujca. gnc-221869
Trunkl Miran, Stanovsko 61, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000192002.
gnb-222070
Turk Balaban Valentina, Benčičeva ulica
10, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001731135. gng-222015
Turner Karel, Vegova ulica 7, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001643739.
gnq-222105
Urek Mojca, Partizanska ulica 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001772895.
gns-222153
Veligošek
Rudolf,
Griže
123/c, Griže, osebno izkaznico, št.
001168539. gnh-222114
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Velkovrh Frančišek, Srednja vas pri
Polhovenm Gradcu 7, Polhov Gradec, osebno
izkaznico, št. 000547337. gng-222065
Vidmar Matjaž, Rovte v Selški dolini 12,
Selca, osebno izkaznico, št. 000050159.
gno-221882
Vratanar Boris, Peška vas 1a, Šmartno
ob Paki, osebno izkaznico, št. 001566496.
gng-222215
Vrtačnik Jožefa, Rjava cesta 2a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000381656.
gng-222165
Vuk Gašper, Glavarjeva ulica 12/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000110324.
gnm-222134
Zagernik Peter, Rogoza, Rogoška cesta
26, Maribor, osebno izkaznico, št. 000366545.
gnu-222026
Zaman Marija, Ob žici 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000226392. gnz-222171
Zelenjak Zorislava, Ulica Staneta Severja
13, Maribor, osebno izkaznico, št. 000569767.
gnr-222029
Zmrzlikar
Katarina,
Hrastje
46,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001508627.
gns-222053
Zrimšek Jure, Moškričeva ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001832075.
gnf-222166
Zupan Angela, Ulica 25. maja 23, Litija, osebno izkaznico, št. 000785939. gno-222057
Zupanc Aleksander, Kolodvorska ulica 15,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 000052468.
gnw-222074
Zupančič Zdravko, Kreniške Poljane 66,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 001241896.
gnl-222060
Žarkovič Mirko, Spodnji Brnik 78, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000483830. gnu-222051
Žižek Plavec Urška, Belokranjska ulica 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000382125.
gnm-222034

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Balek Karel, Neradnovci 17, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 2042551, izdala UE Murska Sobota.
gnn-221908
Belcijan Janica, Vrba 18, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1802107, reg. št. 21485, izdala UE Domžale.
gnf-221916
Bernot Sara, Jesenkova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2146450, reg. št. 269110, izdala UE
Ljubljana. gne-221967
Borko Ivan, Delavska pot 22, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S000317160, reg. št. 1406, izdala UE
Gornja Radgona. gnm-222234
Borota Boris, Reboljeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABEGH,
št. S 2035188, reg. št. 211649, izdala UE
Ljubljana. gnb-221845
Bosnić Zijad, Ižanska cesta 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1870738, reg. št. 233608, izdala UE
Ljubljana. gnu-222301
Bovhan Miran, Zidani Most 9, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1576285, reg. št. 9107, izdala UE Ljubljana.
gnu-221976
Božič Dalibor, Čečovje 3, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1272018, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-222218
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Brelih Anica, Prušnikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2084610, reg. št. 71372, izdala UE
Ljubljana. gno-222307
Brunec Leon, Bakovci, Ulica ob Muri 1,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002214478, izdala UE Murska
Sobota. gnj-221912
Bukovec Srečko, Rožna dolina, Cesta
XV/24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 135433, reg. št. 5330, izdala UE
Ljubljana. gnm-221959
Cenkar Ivan, Veliko Trebeljevo 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 2113953, reg. št. 11411, izdala UE
Ljubljana. gnt-222302
Cipot Boštjan, Rankovci 30/c, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1321370, izdala UE Murska Sobota.
gnt-222252
Copout Metka, Ključarovci pr Ljutromeru
33, Križevci pri Ljutomeru, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001974579, izdala
UE Ljutomer. gnc-222269
Čop Andreja, Sp. gorje 11, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1811464, reg. št. 26830. gnp-222335
Ćordić Hasan, Zaloška cesta 87,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 2033646, reg. št. 143035, izdala UE
Ljubljana. gni-221938
De Cortti Milena, Potrčeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2027963, reg. št. 111042, izdala UE
Ljubljana. gni-222288
Dedaj Shioer, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S001264650, reg. št. 217498, izdala UE
Ljubljana. gnn-221858
Demiri Baškim, Lendavska cesta 5,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE G H, št. S002247210, izdala UE Ljutomer.
gnd-222268
Dežman Martin, Podjelje 10, Srednja vas
v Bohinju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S28016, reg. št. 16691. gng-222190
Dimnik Dražen, Kalce 20c, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S00216739, reg. št. 7947, izdala UE Logatec.
gnu-222076
Dragan Darja, Soteska 60, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001204772, izdala UE Novo mesto.
gnk-222086
Draksler Zoran, Strahinj 5, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE F G H,
št. S001401637, reg. št. 26460, izdala UE
Kranj. gnw-222274
Fajdiga Gregor, Trnovski pristan 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1993350, reg. št. 265937, izdala UE
Ljubljana. gnq-221930
Fekonja Sašo, Negova 31, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S002049701, reg. št. 16250, izdala UE
Gornja Radgona. gnn-222233
Ferfolja Marko, Miren 113, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S002009236,
reg. št. 46366, izdala UE Nova gorica.
gnv-221925
Fister Zvonko, Zavetiška ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 353919, reg. št. 101389, izdala UE
Ljubljana. gnw-222299
Gaser Marjanca, Na kresu 23, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1664725,
izdala UE Škofja Loka. gnv-221875
Glažar Marija, Prešernova ulica 6,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1728275, reg. št. 2615, izdala UE Postojna.
gnt-221902

Gorogranc Ljudmila, Dolenji Boštanj 74,
Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S000311766, reg. št. 846, izdala UE Sevnica.
gnl-222085
Grasch Ljubo, Grintovška ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2142011, reg. št. 276258, izdala UE
Ljubljana. gnj-221987
Gregori Martina, Ulica bratov Učakar 108,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1791934, reg. št. 219126, izdala UE
Ljubljana. gnk-221936
Grobelnik Fabijan, Podgorska cesta
3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1734954, reg. št. 22414,
izdala UE Velenje. gnh-222214
Hasanović Zijada, Vidmarjeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1342037, reg. št. 230396, izdala UE
Ljubljana. gnv-222300
Hočevar Vladimir, Veliko Črnelo 5,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 2023003, reg. št. 5821, izdala
UE Grosuplje. gnr-222179
Horvat Martin, Mariborska cesta 53,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 576813, reg. št. 22921, izdala UE Maribor.
gnp-222256
Horvat Miha, Rašiška cesta 2/a, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 001111145,
reg. št. 31309, izdala UE Domžale.
gng-221915
Hren Branimir, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1763357, reg. št. 66417, izdala UE
Ljubljana. gnl-221960
Hribovšek Marko, Knezdol 7, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2079222,
izdala UE Trbovlje. gnq-222280
Hrovat Domen, Predstruge 54, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1852353, reg. št. 21753, izdala UE Grosuplje.
gnf-222041
Ilić Petar, Krivec 1, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1868008, reg. št.
66673, izdala UE Ljubljana. gnh-222289
Ivaci Dragutin, Clevelandska ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1821266, reg. št. 150309, izdala UE
Ljubljana. gni-221963
Ivanovič Marko, Dalmatinska 49,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1631814, reg. št. 123367, izdala UE Maribor.
gnh-222239
Janičič Predrag, Erjavčeva ulica 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1851260, reg. št. 99572,
izdala UE Maribor. gnt-222002
Jeram Zdravko, Dolenja Dobrava 19,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1885864, izdala UE
Škofja Loka. gnu-221876
Jeremić Cebalo Marija, Ulica bratov
Učakar 94, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1614929, reg. št. 120305,
izdala UE Ljubljana. gnx-221948
Jerman Rok, Spodnje Škofije 122,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000046331, izdala UE Koper. gne-222017
Jeza Jure, Trubarjeva cesta 81, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1589821,
reg. št. 252800, izdala UE Ljubljana.
gnz-222296
Juvan Teja, Cesta 13. julija 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2135654,
reg. št. 273063, izdala UE Ljubljana.
gny-221947
Kadunc Vinko, Ribniška ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2231719, reg. št. 1378, izdala UE Ljubljana.
gnq-222305
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Kavčnik Antonija, Goričica pod Krimom
28, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000444644, reg. št. 191134, izdala UE
Ljubljana. gnr-221979
Kimovec Rajko, Krožna cesta 27,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A B BE
C CE F G H, št. S001620568, reg. št. 23985,
izdala UE Domžale. gne-222267
Kladnik Bogdan, Završe pri Dobjem 5,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001636193, reg. št. 11790, izdala UE
Šentjur pri Celju. gns-222203
Klarić Alda, Ulica OF 9, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 15985,
reg. št. 4607, izdala UE Izola. gns-221953
Klun Polona, Spodnji Rudnik II/52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1298384, reg. št. 226200, izdala UE
Ljubljana. gnh-221964
Knauss Patricija, Nad Krko 6, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001659005, izdala UE Novo mesto.
gnj-222087
Kodrič Stojan, Letališka ulica 16, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHCE, št. S 1644572, reg. št. 64434, izdala
UE Maribor. gnn-222258
Kojadin Dragana, Kašeljska cesta 48/e,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1946666, reg. št. 241791, izdala UE
Ljubljana. gnj-221962
Kokolj Željko, Tomažičev trg 1, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000050281, reg. št. 1723, izdala UE
Koper. gnl-222285
Koncilija Florjan, Parmova ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2090341, reg. št. 91707, izdala UE
Ljubljana. gnf-221966
Kopač Tatjana, V Dovjež 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
293716, reg. št. 88822, izdala UE Ljubljana.
gno-221957
Kopina Albin, Smečice 6, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17499, izdala
UE Krško. gne-222292
Kos Benjamin, Studence 17, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1442894, izdala UE Žalec. gnm-221859
Kovačević Karmen, Cankarjeva ulica 3,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001203502, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnt-222077
Kovše Ludvik, Brezje pri Oplotnici 4,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S1840304, izdala UE Slovenska Bistrica.
gno-222282
Koželj Maksimiljan, Ulica borcev za
severno mejo 88, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 933285, reg. št.
108118, izdala UE Ljubljana. gnb-222295
Krabonja Mitja, Podgorci 48, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1643315, izdala UE Ormož. gnr-221904
Krašek Karl, Spodnja Račica 103,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S000201370, reg. št. 2037, izdala UE Laško.
gnt-221952
Krašna Alenka, Potoče 7, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2164765, reg. št.
14306, izdala UE Ajdovščina. gnx-222023
Krese Mitja, Šalka vas 16, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S1479274, reg. št. 11334, izdala UE Kočevje.
gno-222232
Kutsay Ganna, Apače 200, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2046849, reg. št. 129782, izdala UE
Maribor. gni-222263
Lah Lenart Milan, Pregljeva ulica 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 1776164, reg. št. 259250, izdala UE
Ljubljana. gnk-221961
Levstek Matjaž, Potrčeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2139630, reg. št. 143735, izdala UE
Ljubljana. gnn-221933
Likar Alenka, Zagorica pri Dolskem 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1103942, reg. št. 213100, izdala UE
Ljubljana. gnp-221956
Lipovec Simon, Zg. Laze 22, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1908657, reg. št. 25998. gnu-221851
Ljubešek Andrej, Ljubljanska cesta 1,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1801211, reg. št. 29178, izdala UE Domžale.
gnc-221919
Logar Jernej, Rožna dolina, cesta XI/12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 186292, reg. št. 78614, izdala UE Ljubljana.
gnw-221949
Logar Uroš, Rožna dolina, Cesta XI/12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1104074, reg. št. 185253, izdala UE
Ljubljana. gnd-221968
Lovše Viljem, Kurilniška ulica 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCFGH, št. S 1644303, reg. št. 18100, izdala
UE Maribor. gnj-222262
Lukač Rozalija, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1946523, reg. št. 100868, izdala UE
Ljubljana. gnp-222306
Lukan Janko, Draga 2a, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S001940335,
izdala UE Hrastnik. gnt-222052
Majdič Vitan, Ulica bratov Učakar 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1760427, reg. št. 111954, izdala UE
Ljubljana. gnc-221969
Matevski Blagoja, Ulica Gradnikove
brigade 16, Vipava, vozniško dovoljenje,
kat. B,BE,C,CE,G, H, št. S 1844416, reg. št.
8766, izdala UE Ajdovščina. gnw-221874
Miklič Sašo, Beethovnova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1371875, reg. št. 235812, izdala UE
Ljubljana. gnf-222291
Milić Gordana, Vodnikova cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1990003, reg. št. 155681, izdala UE
Ljubljana. gnu-221951
Močnik Danijela, Rabelčja vas 29a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S2172516,
izdala UE Ptuj. gnb-221995
Močnik Marjan, Stopnik 37, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1554796, izdala UE Tolmin. gnh-222264
Muc Alojz, Ravnace 9, Metlika, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1545702, reg. št.
6046, izdala UE Metlika. gns-222078
Muhić Husein, Babnogoriška cesta 48,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1706939, reg. št. 185224, izdala UE
Ljubljana. gno-221932
Mulej Tine, Zgoša 63a, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S1469409, reg. št. 7928.
gnm-222334
Nenezić Igor, Ulica Tuga Vidmarja 12,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001908871, reg. št. 58409, izdala UE Kranj.
gnu-222276
Nose Gregor, Št. Jurij 144, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1415016,
izdala UE Grosuplje. gnc-222044
Orel Franc, Brezje 53, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. B, BE,C,CE,F,G,H, št. S
1816612, izdala UE Mozirje. gnr-221879
Orlić Branislav, Ulica bratov Učakar 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 1944883, reg. št. 83946, izdala UE
Ljubljana. gnb-221945
Ovčak Ines, Čarmanova ulica 21,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002133867, reg. št. 206881, izdala UE
Ljubljana. gno-222082
Pejić Dušan, Medvedova ulica 4, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1199191, reg. št. 32600, izdala UE Domžale.
gne-221917
Perovšek Andrej, Ljubljanska cesta 5a,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001551862, reg. št. 33879, izdala UE
Domžale. gng-222265
Peternel
Trina,
Zabreznica
19a,
Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000867785, reg. št. 12986, izdala UE
Jesenice. gny-222247
Petrov Marjan, Mihovo 31, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000012695, izdala UE Novo mesto.
gnx-222248
Podkoritnik Ambrož, Goriška cesta
44, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S001734904, izdala UE Velenje.
gne-222217
Polajžer Svetlana, Podmilščakova ulica
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2035462, reg. št. 149763, izdala UE
Ljubljana. gnn-222308
Pozvek Andreja, Veščica pri Murski Soboti
60/a, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1839713, izdala UE Murska
Sobota. gnl-221910
Praček Ida, Celovška cesta 161,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2091618, reg. št. 267904, izdala UE
Ljubljana. gnf-221941
Prevodnik Gregor, Brode 10/a, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1584141, izdala UE Škofja Loka.
gnt-221877
Puljarević Milan, Polica 10, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEDGH, št.
S 1193160, reg. št. 134858, izdala UE
Ljubljana. gng-222040
Puppis Jure, Slovenska cesta 55/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2138043, reg. št. 274354, izdala UE
Ljubljana. gnz-221971
Pušenjak Miša, Ulica 25. maja 15, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 862683,
izdala UE Ptuj. gnh-221914
Razoršek Peter, Senožeti 82, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1716523, reg. št. 151983, izdala UE
Ljubljana. gng-221965
Rožen Marjan, Trubarjeva cesta 77,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S 2026436, reg. št. 133019. gnv-221950
Rupert Jerca, Iška vas 26a, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001868084, reg.
št. 211534, izdala UE Ljubljana. gnl-222185
Seljak Ernest, Godešič 80, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1664873,
izdala UE Škofja Loka. gnw-221878
Severkar Aleš, Borštnarjeva pot 4,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S001823355, reg. št. 192371,
izdala UE Ljubljana. gnj-222287
Silič Valnea, Trg 17, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S000118714, reg. št.
35523, izdala UE Nova Gorica. gnb-221924
Slapnik Lazarevski Anja, Poklukarjeva
ulica 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1824568, reg. št. 176652, izdala
UE Ljubljana. gnh-221939
Spetič Špela, Snežniška cesta 36,
Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1268672, reg. št. 12618, izdala UE Postojna.
gnn-222058
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Stajnko boštjan, Vogričevci 6, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S002182191, izdala UE Ljutomer. gny-222272
Stojnšek Martin, Pečke 45, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1543672,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnm-222209
Stritih Katja, Klopčičeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1420798,
reg. št. 237520, izdala UE Ljubljana.
gng-221940
Svetec Karel, Černelavci, Ledavska ulica
17, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 289874, izdala UE Murska
Sobota. gns-222253
Svetec Marija, Černelavci, Ledavska ulica
17, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 149184, izdala UE Murska
Sobota. gnr-222254
Šemole Karmen Marijana, Bavdkova
ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, št. S
1491809, reg. št. 212418, izdala UE Ljubljana.
gnr-221929
Šest Terezija, Matjaževa ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2085206, reg. št. 95098, izdala UE Ljubljana.
gnd-222293
Šoba Jožef, Valvasorjeva ulica 80, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001170510, reg. št. 66198, izdala UE
Maribor. gnm-222259
Špringer Peter Primož, Cegelnica 40, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G
H, št. S001734195, izdala UE Novo mesto.
gnq-221955
Šušel Zorko, Ludranski vrh 29, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1671218, izdala UE Ravne na Koroškem.
gny-221897
Tahić Mirsad, I. krajniške brigade 19,
Bosanski Novi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002043082, izdala UE Murska Sobota.
gnk-221911
Tamaško Geza, Hodoš 19, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
SM 000010206, izdala UE Murska Sobota.
gnm-221909
Tanšek Julija, Griže 30/b, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001396837, izdala
UE Žalec. gno-222182
Tomašič Mateja, Orešje 144, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1180357, izdala UE
Ptuj. gni-221913
Tomažin Janko Tomaž, Poljanski nasip 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1792308, reg. št. 63367, izdala UE Ljubljana.
gny-222297
Triplat Matevž, Peričeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 2133127, reg. št. 219562, izdala UE
Ljubljana. gnz-221946
Ukmar Boris, Černelqvci, Slovenska ulica
16, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 3004605, izdala UE Murska
Sobota. gnq-222255
Vasiljević Stojan, Osek 39, Šempas,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št.
S001572560, reg. št. 41349, izdala UE Nova
Gorica. gnx-221927
Verdonik Doroteja, Selniška cesta 11,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001399221, reg. št. 9296, izdala
UE Ruše. gnq-221905
Vester Maksimiljan, Trebinjska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1867162, reg. št. 49627, izdala UE
Ljubljana. gnj-221937
Vezjak Jure, Ulica Bruna Gobca 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1936104, reg. št. 127519, izdala UE Maribor.
gnk-222261
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Vidergar Barbara, Jakčeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2090608, reg. št. 368428, izdala UE Ljubljana.
gnr-222304
Vodopivec Uroš, Laze 29a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001899664, reg. št. 49155, izdala UE Nova
Gorica. gnu-221926
Vuksanović Igor, Zikova ulica 4, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1211581,
reg. št. 220776, izdala UE Ljubljana.
gno-222286
Zagernik Peter, Rogoza, Rogoška cesta
26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 910379, reg. št. 102780, izdala UE Maribor.
gnl-222260
Zaić Karolina, Gradiški dol 6/b, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHF, št. S 1948707, reg. št. 18931, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnx-221898
Zebić Krešimir, Bratovševa ploščad 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 89691, reg. št. 150247, izdala UE Ljubljana.
gns-222303
Zibelnik Franc, Dolenja vas pri Polhovem
Gradcu 69, Polhov Gradec, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št. S
2140989, reg. št. 75658, izdala UE Ljubljana.
gnm-221934
Zmrzlikar Katarina, Hrastje 46, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001567898,
reg. št. 55865, izdala UE Kranj. gnt-222277
Zupančič Blaž, Mazovčeva pot 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 25kW BGH,
št. S 1917621, reg. št. 237759, izdala UE
Ljubljana. gnw-221974
Žagar Dušan, Kočevska cesta 119,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S324873, reg. št. 1335, izdala UE Kočevje.
gnp-222231
Žarkovič Mirko, Spodnji Brnik 78, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S001543002, reg. št. 37965, izdala
UE Kranj. gnr-222279
Žnuderl Jožef, Borova vas 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S878494, reg.
št. 97722, izdala UE Maribor. gnq-222180

Zavarovalne police preklicujejo
Babič Robert, Mala Lahinja 10, Dragatuš,
zavarovalno polico, št. 234241, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnh-221868
Beg Jožef, Starine 1, Otočec, zavarovalno
polico, št. 337253, izdala zavarovalnica Tilia
d.d. gnw-221849
Benec Stanislav, Podklanec 6, Vinica,
zavarovalno polico, št. 339821, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnb-222195
Bezek Linda, Kavčičeva ulica 20a,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101804228, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gne-222192
Bodiroža Mirko, Britof 19, Kranj,
zavarovalno polico, št. 1023009 – FOND
POLICA – ževljensko zavarovanje vezano
na vzajemne sklade, izdala zavarovalnica
Slovenica. gny-221847
Breznik Janez, Zg. Kozji vrh 8, Radlje ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 280961, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-222198
Cafran Marko, Petrovče 60, Žalec,
zavarovalno polico, št. 06 101017878, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnh-222314
Draksler Marko, Cesta Borisa Kidriča
4/b, Zagorje ob Savi, zavarovalno polico,
št. 1510712, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnj-222337

ELCON d.o.o., Ljubljanska 80, Domžale,
zavarovalno polico, št. 00101805408,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnd-222243
Fericijan Jože, Veliki Podlog 37,
Leskovec pri Krškem, zavarovalno polico, št.
00101823482. gni-221863
Fišter Silvo, Kalce – Naklo 3, Podbočje,
zavarovalno polico, št. 1034642. gnp-222331
Gracelj Vasjo, Srednji Globodol 18, Trebnje,
zavarovalno polico, št. 383657. gns-222003
Križ Tatjana, Ulica heroja Marinclja 6,
Kočevje, zavarovalno polico, št. 1018685,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnf-222191
Kuhelj Stanislav, Gornji Ajdovec 14,
Dvor, zavarovalno polico, št. 40 0272709.
gnb-221870
Lenart Franc, Šmartno pri Slovenj Gradcu
111, Šmartno pri Slov.Gradcu, zavarovalno
polico, št. 00101831549, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gne-221867
Mlakar Silva, Dolenji Boštanj 62E, Boštanj,
zavarovalno polico, št. 340718. gno-222007
Mušić Emir, CKO 10, Senovo, zavarovalno
polico, št. 804513, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnu-222001
Otrin Janez, Goričica pri Ihanu 41, Domžale,
zavarovalno polico, št. 41601005552,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje d.d.
gnq-222205
Otrin Matic, Goričica pri Ihanu 41, Domžale,
zavarovalno polico, št. 41601005553, izdala
zavarovalnica Sloivenica življenje d.d.
gnp-222206
Rezec Milena, Cankarjeva 2, Sevnica,
zavarovalno polico, št. 06101020480,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
gnq-221855
Rodič Marijan, Dol. Kronovo 9, Šmarješke
Toplice, zavarovalno polico, št. 337238, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnv-221850
Selak Jože, Dolenja vas 1, Otočec, zavarovalno polico, št. 1049654. gns-222328
Seničar Manca, Markljeva ulica 5, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 1038439.
gnq-222005
Strašek Jaroslav, Podgora 10, Straža,
zavarovalno polico, št. 215166. gnz-221871

Spričevala preklicujejo
Bele Darko, Prod 33, Gornji grad,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivan Kavčič, izdano leta 1980.
gnx-222298
Blaj Klavdija, Črnolica 30, Šentjur, indeks,
št. 20050020, Pravna fakulteta. gnz-222221
Bostele Vili, Zdole 50, Krško, maturitetno
spričevalo Poklicne gradbene šole v Ljubljani,
izdano leta 1976. gnk-222311
Brlec Mihael, Zg. Palovče 3, Kamnik,
spričevalo za poklicne voznike, izdala
Avtošola Ježica podružnica Domžale, izdano
leta 1974. gnf-222316
Brumen Milan, Podgradje 27, Ljutomer,
spričevalo o končani OŠ Ivan Cankar.
gnj-221862
Černe Tomaž, Jelarji 32b, Škofije,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole v Kopru št. 496, maturitetni tečaj, izdano
leta 2005. gnj-222312
Dedić Elza, Pod gozdom 9, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu ZIK Črnomelj,
št. 208/P2002, izdano leta 2002. gny-222197
Dobranič Vladimir, Poljska 25c, 40 315
Mursko Središče, Hravaška, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole
Lendava, izdano leta 1977. gng-222194
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Dolenc Milan, Gorenja Ravan 2, Poljane
nad Škofjo Loko, indeks, št. 41041054.
gnh-221864
Drofenik Natalija, Ul. XIV divizije 44,
Rogaška Slatina, maturitetno spričevalo
in spričevalo 4. in 5. letnika Poslovne
komercialne šole v Celju, izdano leta 2004 in
2005. gnf-222270
Duh Dragica, Kukava 23, Juršinci,
spričevalo 4. letnika Zdravstvene šole Murska
Sobota, izdano na ime Mencigar Dragica.
gnf-221866
Duh Dragica, Kukava 23, Juršinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene
šole Murska Sobota, izdano na ime Mencigar
Dragica. gng-221865
Ferlin Nina, Fužina 52, Zagradec, indeks,
št. 20201765, Pravna fakulteta. gny-222222
Grabovac Vojislav, Ulica Zdravka Čelara
br. 3, 78420 Srbac, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega gradbenga centra Ivan Kavčič
v Ljubljani, izdano leta 1967. gnw-222324
Gulin Darja, Vrtojba 9. septembra 84,
Šempeter pri Gorici, spričevalo o končani
OŠ Kozara Nova Gorica, izdano leta 1981.
gnn-222333
Jakšič Tadej Jaka, Pot čez gmajno 109,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Ljubljani, izdano leta 2003. gnt-222177
Jantol Lidija, Ulica Marje Boršnikove 6,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Zavoda
za usposabljanje Janeza Levca v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnp-222181
Jesenovec David, Frankovo naselje 171,
Škofja Loka, spričevalo o končani OŠ Mesto
Škofja Loka, izdano leta 2002. gnm-222084
Katič Franc, Cesta oktobrskih žrtev
21a, Šentjernej, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 1982. gno-222132
Kišmetović Smail, Kašeljska cesta 4,
Ljubljana, diplomo Srednje šole Ivana Kavčiča
v Ljubljani, izdana leta 1983. gnp-221931
Kovačič Jaroslav, Kajuhova 3, Krško,
indeks, št. 22055820, Fakulteta za šport.
gnr-221854
Leskovec Tamara, Tomšičeva 2, Lendava
– Lendva, spričevalo 3. letnika Dvojezične
Srednje šole Lendava. program ekonomski
tehnik, izdano leta 2005. gnd-222193
Lokan Suzana, Luče 106, Luče, indeks,
št. EKT-1219-I. gnj-222187
Maurer Janez, Kraigherjeva 6, Celje,
indeks, št. 29002731, izdala Naravoslovna
tehnična fakulteta v Ljubljani. gnm-222009
Mejač Nataša, Planinska vas 15, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Litiji, izdano leta 2001, izdano
na ime Špajzer Nataša. gnv-222325
Muller Robert, Podsmreko 8, Črnomelj,
diplomo SŠ Edvarda Kardelja Črnomelj,
smer odbelovalec kovin, izdana leta 1988.
gnl-221935
Mustafić Nedret, Ulica Mahmuta Bušatrije
131, Tuzla, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1981. gnh-222189
Novinič Urška, Vevška cesta 26,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 3. letnika
Gimnazije Jože Plečnik, izdan leta 1998 in
1999. gnl-222010
Prešern Bernard, Smokuč 34a, Žirovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo od
1. – 4. letnika Srednje glasbene šole v Ljubljani, izdano leta 1995 – 1998. gnq-221980
Pulisic Urška, Židovska ulica 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za družboslovje in splošno kulturo v Ljubljani,
izdano leta 1998, izdano na ime Bezlaj Urška.
gns-222178
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Radič Slobodan, Dobrova 7, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu PKMŠ Štore.
gny-221997
Šopinger Samo, Podgorje 84a, Slovenj
Gradec, spričevalo 2. letnika Elektro šole.
gnd-221993
Tratnik Aleksander, Raka 77, Raka,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole v
Ljubljani, izdano leta 1993. gnn-222183
Trpin Urška, Linhartova cesta 64, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1998 in 1999. gnk-221986
Valić Vanja, Valvasorjeva 10, Pula,
indeks, št. 21017172, izdala FDV v Ljubljani.
gno-222257
Vodišek Andrej, Prešernova 1, Radovljica,
indeks, št. 26106779, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnp-221856
Vranešič Simona, Šmarjeta 14, Šmarješke
Toplice, spričevalo 1. in 2. letnika Kmetijske
šole Grm Novo mesto. gnf-221991
Zaplotnik Ciril, Letenice 1, Golnik,
spričevalo ŠC Iskra Kranj, Tehnična srednja
šola, izdano leta 1975. gnz-221996

Ostale listine preklicujejo
Cvetko Matej, Mivka 15B, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gnd-221843
Delič Anel, Cesta zmage 22, Zagorje ob
Savi, delovno knjižico. gnv-222000
Dešić Leonarda, Krimska ulica 20,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-222186
Dolamič Laura, Ulica 9. maja 14, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 4031764, Fakulteta
za upravo v Ljubljani. gno-222207
Đaković Jovan, Troštova ulica 5, Ig,
delovno knjižico. gnz-222271
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
dovolilnici, št. 0003316 in 0003317 z oznako
191/11, pridobljene s strani GZ Slovenije.
gnp-222281
Frank Tatjana, Unec 94a, Rakek, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu s področja
administrativno tehnična opravila in področje
uprave, izdal republiški sekretariat za
pravosodje in upravo Ljubljana z dne 1. 2.
1989. gne-222317
Frank Tatjana, Unec 94a, Rakek, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu za vzgojitelja
predšolskih otrok, izdal Republiški komite za
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo
leta 1984. gnd-222318
Gulič Žarko s.p., Ponikve 68, Sežana,
ADR certifikat o strokovni usposobljenosti
voznika motornih vozil za prevoz nevarnih
snovi, št. 021426, izdan 19. 9. 2005 pri MNZ
Slovenije. gni-222188
Hegeduš Blanka, Rajenska 11, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 970500-20,
Visoka šola za zdravstvo. gnh-221989
Janeva Rajna, Knobleharjeva 18,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-222320
Jeraj Jerneja, Groharjevo naselje 7, Škofja
Loka, vozno karto, št. 2107, izdal LPP – 100%
popust s spremljevalcem. gnm-222184
Jug Aljoša, Ščedne 5, Nova Gorica,
delovno knjižico. gnx-221998
Kastelic Rudolf, Pristavica 8, Veliki Gaber,
delovno knjižico. gnk-221861
Kinka Štefan, Zoisova cesta 16, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-222066
Kovačič Jaroslav, Kajuhova 3, Krško,
študentsko izkaznico, št. 22055820, Fakulteta
za šport. gns-221853

48-49 / 12. 5. 2006 /

Stran

3731

Kričej Ana, Kvedrova 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19419778, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnl-222310
Lazarević Maks, Hafnerjeva ulica 6a,
Ljubljana, potrdila o strokovni usposobljenosti
za Trgovskega poslovodjo št. 728-7932/95 z
dne 10. 10. 1995. gnc-221994
Lenarčič Aleš, Pod gozdom, cesta VI/16,
Grosuplje, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1030/02, VČ 857/02,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru dne
22. 5. 2002. gnb-222199
Mencinger Klemen, Rožna dol. 22, Lesce,
delovno knjižico. gnz-222196
Mermolja Deni, Puče 18, Šmarje, vozno
karto, št. 2779. gnr-222329
METMARIN d.o.o., Pražakova ulica
18, Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
26251-00-212/2005 z dne 29. 6. 2005.
gnk-222336
Mihelič Dušan, Gerbičeva ulica 50a,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02-13-02346/95, s ser.
št. 04-38/1, izdala Uprva RS za pomorstvo v
Kopru. gnz-222321
Mlakar Domen, Dolenja vas pri Čatežu
18, Velika Loka, študentsko izkaznico, št.
64050282, Fakulteta za elektrotehniko.
gni-222313
Pajić Savina, Trg revolucije 9, Trbovlje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2879/94. gnn-222008
Rems Kaja, Cesta zmage 35/a, Zagorje
ob Savi, študentsko izkaznico, št. 21050647,
izdala fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnn-221983
Smolar Diana, Neblo 32, Dobrovo v Brdih,
delovno knjižico. gnw-221999
Sopotnik Aleš, Frenkova pot 26, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gne-221842
Stanovanjska zadruga Jordanov kot z.o.o.,
Bežigrad 6, Ljubljana, veljavnost kotlovnih
knjižic za plinohrama, ki sta bila vgrajena leta
1997 in imata št. 0738 in št. 0734, izdelal jih
je Kovit d.o.o., vgradil pa Evroplin Trbovlje.
Plinohrama se nahajata na lokaciji Log, Ob
cesti 12. gnb-222220
Steblovnik Konrad, Rečica ob Paki
37, Šmartno ob Paki, potrdila o uspešno
zaključenem
Programu
za
pridobitev
pedagoško-andragoške
izobrazbe
za
predavatelje višjih strokovnih šol št.
VIŠ-9/2001. gnr-222204
Stevanović Lidija, Kočevska reka 37,
Kočevska Reka, študentsko izkaznico, št.
29005514, izdala Naravoslovna tehnična
fakuklteta v Ljubljani. gnd-221918
Stojnšek Franc s.p. – Transport, Rajska
ulica 2, Rogatec, izvod licence skupnosti št.
641 za vozilo MAN 14.224 LLC, z reg. oznako
CE AO-460, izdano na OZD dne 13. 12. 2003
z veljavnostjo do 13. 6. 2006. gns-221928
Strnad Borut, Ulica Dolenjskega odreda 33,
Ivančna Gorica, delovno knjižico. gnl-221860
Štaudohar Irena, V Brezov log 22, Novo
mesto, delovno knjižico. gnq-222330
Vilman Štefan, Plavški rovt 7, Jesenice,
delovno knjižico. gno-222332
Vodišek Andrej, Prešernova 1, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 26106779, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gno-221857
Vrtačnik Hinko, Vinterca 53, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-222200
Zakojč Damjan, Lendavska 4, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 4031389,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnm-222309
Žukovec Bojan, Mokrice 14, Vrhnika,
delovno knjižico. gnp-221981
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Blago in gradnje
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

3585
3585
3585
3585
3586
3586
3604
3604
3640
3655
3655
3657
3657
3659
3659
3665
3668
3672
3672
3673
3673
3674
3689
3690
3695
3696
3696

Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave po 12. členu Zakona o ustanovah
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine preklicujejo
Priglasitvene liste preklicujejo
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo

3696
3697
3697
3697
3697
3697
3701
3701
3702
3712
3713
3713
3717
3717
3723
3724
3724
3724
3724
3725
3725
3725
3725
3728
3730
3730
3731

OBVESTILO NAROČNIKOM OBJAV
Uradni list Republike Slovenije z Razglasnim delom izhaja praviloma ob petkih. Besedila objav pošljite
najmanj pet dni pred izidom uradnega lista, torej do vključno sobote za naslednji petek – v skladu s
tretjim odstavkom 11. člena Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 109/05), in sicer:
– v elektronski obliki, primerni za tehnično obdelavo, v skladu s 14. členom omenjene uredbe, na
e-poštni naslov objave@uradni-list.si
in hkrati
– po faksu na številko 01/425-01-99 ali po pošti na naslov Uradni list RS, Slovenska cesta 9, 1000
Ljubljana, za kar potrebujemo:
– izpis besedila objave,
– naročilnico ali dopis.
Manjši popravki (datumi, imena ipd.) so možni do torka do 10. ure.

Uredništvo
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